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ABSTRACT 
 
 The thesis seeks to analyze various violent conducts in the TV show called “I 
Can See Your Voice Season 2” for the purpose of studying the violence in TV show, 
types of violence and abuse, as well as acts of violence. The methodology of the 
study is the qualitative research which is compiled data and analyzed by inputting 
such violent expressions seen in the show into a table of database. Moreover, this 
thesis is specifically emphasized on content broadcasted during the prime time by 
getting the most audiences and reflecting violence in the show which affects the 
social learning theory. Paradoxically, “I Can See Your Voice Season 2” is rated as a 
General content which any ages are freely allowed to watch. Researcher watched the 
reruns, of this show the season 2; August 2017 - March 2018, to analyze the content 
of the show. There are totally about 31 episodes. Undoubtedly, the acts of violence 
mostly found in the show are a verbal abuses. In contrast, the gender-based violence 
is found at least.  
 The result shows that the structural violence and the verbal abuse are 
commonly used and seen in “I Can See Your Voice Season 2.” Regarding the verbal 
abuse, there are like rudeness, dirty jokes, unintentional insult, verbal provocation, 
and so forth. These languages are normalized and permeated in a form of content in 
the “General-rated TV show.” If the audience watches this abusive content over and 
over, their attitudes toward the verbal abuse will be valued, inevitably. The audience 
deliberately imitates it and sets the culture of utter rudeness which they may think 
“it is OK to use.”  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
 ปัจจุบันนี้ สื่อได้มีการพัฒนาบทบาทตนเองและมีการแข่งขันกันสูง ยิ่งในอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ยุคดิจิทัล จนกลายเป็นทั้งวิกฤติและโอกาสของคนสื่อ อาจเป็นการแจ้งเกิดส าหรับบางช่อง 
และการปิดตัวของทีวีบางช่อง ท าให้เกิดปรากฏการณ์แย่งชิงคนดูในสื่อโทรทัศน์ดิจิทัล ด้วยเหตุที่ว่า 
ผู้ชมมีสิทธิเลือกรับชมรายการที่มีมากกว่าสมัยก่อนที่มีเพียงแค่ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง Modern 
และช่อง Thai PBS เท่านั้น  

ปัจจุบันโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ไม่ได้พึ่งพิง “การเฝ้ารอ เฝ้าชมตามผังเวลาออกอากาศ” อีก
ต่อไป แต่ผู้ชมสามารถก าหนดความสนใจดูของตนเองได้ตามความชอบ หรือชมได้ ทุกท่ี และทุกเวลา 
เพราะมี อุปกรณ์มือถือหรือแทปเล็ตที่สามารถดูรายการย้อนหลังได้  

ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา (2558, หน้า 79) ได้นิยามความหมายรายการโทรทัศน์ในอนาคตต่าง
จากรายการโทรทัศน์แบบสื่อดังเดิม ความหมายรายการโทรทัศน์แบบสื่อดั้งเดิมที่หมายถึง การ
เผยแพร่ภาพและเสียงที่มีรูปแบบการน าเสนอประเภทใดประเภทหนึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ใด สถานีโทรทัศน์หนึ่ง และมีระยะเวลาในการออกอากาศที่แน่นอน แต่ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ผลิต
และผู้ประกอบการการผลิตรายการโทรทัศน์ได้น าเสนอแนวทางการก าหนดความหมาย รูปแบบ 
ลักษณะของรายการโทรทัศน์ในอนาคต คือ รายการที่น าเสนอภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวที่มีเนื้อหา
เฉพาะด้าน น าเสนอผ่านทางช่องทางสื่อสารทั้งทางสถานีโทรทัศน์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ หรือ
ระบบปฏิบัติการ (Application) รูปแบบการเผยแพร่ และการเข้าถึงรายการโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้น ใน
อนาคต การเปลี่ยนแปลงในด้านภูมิทัศน์ของสื่อ ท าให้รูปแบบช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้ผลิตเนื้อหา การเข้าถึงรายการโทรทัศน์ การมีส่วนร่วม หรือมีปฏิสัมพันธ์กับรายการโทรทัศน์ไม่ได้
จ ากัดเพียงแค่การเปิดรับเท่านั้น รายการโทรทัศน์ในอนาคตมีแนวทางการปรับเปลี่ยนทั้งในด้าน
กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา รูปแบบ เทคนิคการน าเสนอ และวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ กับกลุ่มเป้าหมายของ
รายการทั้งในรูปแบบการตอบโต้ผ่านเครื่องที่เปิดรับ และการมีส่วนร่วมโดยตรง 

การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศน์ของสื่อส่งผลกับพฤติกรรมของผู้ชม ทั้งด้านเวลาในการเลือก
รับชมที่ไม่จ าเป็นต้องรอดูตามที่ทางสถานีโทรทัศน์ออกอากาศ รวมถึงความง่ายในการรับชมที่สามารถ
รับชมได้ทุกที่ ด้วยปัจจัยนี้ส่งผลให้ ผู้ผลิตรายการต่างๆเริ่มมีการแข่งขันกันสูง 

ยุคก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทีวีระบบดิจิทัลการแข่งขัดต่อสู้ช่วงชิงเรตติ้ง ระหว่างช่อง 
3 และ 7 ในช่วงของละครหลังข่าว แต่ปัจจุบันนั้น การแข่งขันไม่ได้มีเพียงแค่ละคร แต่ยังมีรายการ
เกมโชว์ รายการข่าว ที่พยายามสร้างเรตติ้งในช่วงเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ โทรทัศน์ดิจิทัล ในหลายๆ
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ช่อง จึงต้องมีการพัฒนา เนื้อหา และรูปแบบของรายการ ให้ดูสนุก ตลก ทันสมัย จนในบางครั้งเกิด
พอดีในเรื่องของการใช้ภาพ และภาษาที่ไม่เหมาะสมภายในรายการ โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ปลายปี
พ.ศ. 2549 ที่เราได้เห็นรายการโทรทัศน์มีการจัดเรตหรือสัญลักษณ์ที่แสดงระดับความเหมาะสมของ
คนดูปรากฏก่อนเข้ารายการและระหว่างที่รายการออก จากนั้นในปีพ.ศ. 2556 ทาง กสทช. ได้จัดเรต
ฉบับใหม่ลงในราชกิจจานุเบกษา โดยแบ่งออกเป็น 6 เรตคือ ป. (เด็ก 3-5 ขวบ), ด. (6-12 ปี), ท. (ทุก
วัย), น.13 (13 ปีขึ้นไป), น. 18 (18 ปีขึ้นไป) และ ฉ. (เฉพาะ ไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชน) ก็ยังเกิด
ประเด็นถกเถียงกันเรื่องความรุนแรงในรายการโทรทัศน์อยู่เป็นครั้งคราว เนื่องจากสาเหตุมาจากการ
ที ่“สถานีโทรทัศน์แต่ละช่องท าการพิจารณาควบคุมรายการและก าหนดเรตเอง” ซึ่งแน่นอนว่า
วิจารณญาณและมาตรฐานของแต่ละช่องย่อมไม่เหมือนกัน หรือในอีกนัยหนึ่ง “ท าเข้าข้างช่องตัวเอง” 
(ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์, 2560) 

พรรณพิมล หล่อตระกูล (2553) ได้กล่าวในการสัมมนา โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือ
สุขภาวะของสังคม ในหัวข้อเรื่อง “รายการบันเทิงไทย เนื้อหาส่อลามกอนาจาร ความรุนแรงโฆษณา
แฝงเพียบ” วันที่ 17 มิถุนายน 2553 ว่า “พิธีกร ผู้ด าเนินรายการควรระมัดระวังการใช้ภาษาแสลง 
ค าศัพท์ร่วมสมัย หรือการใช้ค าพูดสองแง่สองง่าม ควรลดการน าเสนอข่าวที่มีผลกระทบต่อสังคม เช่น 
ประเด็นเรื่องเพศ ชู้สาว พฤติกรรมในทางลบ ลามก อนาจาร ความรุนแรง การกล่าวหา โต้เถียง หมิ่น
ประมาท ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หากจ าเป็นต้องน าเสนอ ให้ตระหนักในเรื่องพฤติกรรมเลียนแบบ 
และการสร้างความรับรู้ที่ผิด เข้าใจว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งดีงามและยอมรับได้ในสังคม” 
 “การควบคุมค าหยาบคายและความรุนแรงค่อนข้างยาก หรือเรียกว่า “ท าไม่ได้” ในเมื่อทุก
วันนี้ พ้ืนที่สื่อไร้พรมแดน รายการโทรทัศน์แทบทุกรายการก็ถูกน าไปฉายย้อนหลังในยูทูบหรือเฟซบุ๊ก 
ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือรายการโทรทัศน์ที่ผลิตมาเพ่ือออกอากาศแบบออนไลน์ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานไหน
เข้าไปควบคุมดูแลอย่างชัดเจนและจริงจัง ทุกครั้งมักจะต้องเกิดเรื่องหรือเกิดประเด็นดราม่าในโลก
โซเชียลก่อน ถึงจะมีการวิ่งเต้นไปจัดการด าเนินคดี รายการเหล่านั้นแหละที่ไม่ต้องระวังเรื่องค าหยาบ
คายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใดๆ ซ้ าร้ายไปกว่านั้นคือหลายรายการพยายาม “ใช้ค าหยาบคายเป็น
จุดเด่น” ที่ท าให้เกิดความตลก และนั่นท าให้การพูดจาหยาบคายกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปโดยปริยาย  

ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์ (2560) “ส านึกต่อสังคม ถ้าคุณรู้ว่ารายการคุณมีค าหยาบคายเยอะ ก็ใจใจ
ไปเลยด้วยการจัดเรต น.18 และออกอากาศในช่วงเวลาดึก (หากเป็นรายการโทรทัศน์) ยกตัวอย่าง
เช่นรายการ เทยเที่ยวไทย ที่ได้เรต น.18 และออกอากาศเวลา 5 ทุ่ม รวมทั้งเซ็นเซอร์ค าหยาบทุกค า
ในรายการ พร้อมแสดงสัญลักษณ์ตลกๆ แทน ถึงเราจะเดาได้ว่าเขาพูดว่าอะไร แต่อย่างน้อยก็เป็นการ
แสดงความรับผิดชอบอย่างหนึ่ง หลายคนอาจแย้งว่า ถึงจะจัดเรตติ้งของรายการแล้ว เด็กหรือเยาวชน
ก็สามารถชมได้อยู่ดี จริงอยู่ ไม่เถียง มันก็เหมือนกับเหล้าและบุหรี่นั่นแหละ แต่อย่างน้อยเราก็ควรมี
เกณฑ์มาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านี้”   
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 ทั้งนี้ การเข้าถึงสื่อทีวีดิจิทัลของเด็กและเยาวชน ซ่ึงยังไม่สามารถคัดกรองการเลือกรับสื่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อาจท าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบและความรุนแรงของเด็กและเยาวชนตาม 
พบว่า ข่าวความรุนแรงในครอบครัว พุ่งสูงขึ้น 466 ข่าว โดยอันดับ 1 เป็นการฆ่ากัน 48.5% ข่าวฆ่า
ตัวตาย 17.6% ข่าวการท าร้ายกัน 17.4% ข่าวการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 10.7% และข่าวความรุนแรง
ทางเพศของบุคคลในครอบครัว 5.8% ทั้งนี้สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สื่อมีส่วนส่งผล
ให้ ผู้ชม เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ (Modeling/ Imitation) เป็นที่ทราบกันว่าการเลียนแบบเป็น
พฤติกรรมปกติของมนุษย์ การกระท าของเด็กส่วนใหญ่จึงมักจะเกิดจากการเลียนแบบและท าตามสิ่งที่
พบเห็นแทบทั้งสิ้น จึงไม่แปลกหากเด็กดูการ์ตูนที่มีการชกต่อยกันแล้วเด็กจะท าตามด้วยการไปชก
เพ่ือนเป็นต้น (“ปลุกกระแสหยุดใช้ความรุนแรง”, 2560) 

ช่วงเวลาหลังข่าวภาคค่ าหรือช่วงเวลาระหว่าง 20.00 - 22.00 น. หรือ "ไพรม์ไทม์" เป็น
ช่วงเวลาที่ท ารายได้สูงที่สุดของโทรทัศน์ อันเนื่องมาจากเป็นเวลาที่ครอบครัวได้มาอยู่พร้อมหน้าและ
รับชมความบันเทิงผ่านจอโทรทัศน์ไปพร้อม ๆ กัน ถึงแม้ปัจจุบันจะเปลี่ยนจากยุคอะนาล็อกทีวีมาสู่
ยุคดิจิตอลทีวี ช่วงเวลา ไพรม์ไทม์ ก็ยังคงเป็นช่วงเวลาที่สามารถท ารายได้ให้กับช่องได้สูงที่สุด จึงไม่
น่าแปลกใจที่ดจิิตอลทีวีแต่ละช่องทุบงบประมาณในเวลานี้ หรือผลิตคอนเทนต์ที่คัดสรรแล้วว่าเน้น
เนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมมาลงในช่วงเวลานี้ เพื่อมุ่งหวังชิงเรตติ้งหรือความนิยมจากผู้ชมให้
ได้มากท่ีสุด และรายการช่วง เวลา ดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่ จะเป็นช่วงเวลาของละครหลังข่าว โดยช่อง 3 
และช่อง 7 ยังคงเป็น ช่องที่แข่งกันท าเรตติ้ง ในช่วงเวลานี้มายาวนาน แต่พอมาถึง ยุคทีวีดิจิทัล ได้
เกิดช่องต่างๆ มากมาย และหนึ่งในนั้นคือ ช่อง Workpoint 23 ด้วยประเภทของรายการ ในช่วงเวลา
นี้ ทางช่อง Workpoint 23 ไม่ได้น าเสนอละคร แต่เสนอรายการประเทภวาไรตี้บันเทิง และส่งผลให้
อันดับเรตติ้ง ในช่วงปลายปี 2561 อยู่ในอันดับที่ 3 รองลงมาจาก ช่อง 3 และช่อง 7  
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ภาพที่ 1.1: แสดง Rating เฉลี่ยช่วง 20.00-22.00 น. ของช่องดิจิทัลประเภทวาไรตี้ 
 

 
 

ที่มา:  ศึกชิงเวลา 'ไพรม์ไทม์.  (2559).  ฐานเศรษฐกิจ.  สืบค้นจาก http://www.thansettakij.com   
/content/66787. 

 
เดือน ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 มีรายการ Diva Makeover เสียงเปลี่ยนสวย, The 

Show ศึกชิงเวที , I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบ , The Mask Singer4 
หน้ากากนักร้อง, เท่งโหน่ง วิทยาคม, ไมค์ทองค าเด็ก 2 โดยรายการที่มีเรตติ้ง 2 อันดับแรก คือ 
รายการ, I can see your voice Thailand นักร้องซ่อนแอบ , The Mask singer4 หน้ากากนักร้อง 
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ภาพที่ 1.2: แสดง แผนผังรายการช่อง Workpoint 23 ช่วงเวลา 20.00 – 22.00 น. 
 

 
 
ที่มา:  ผังตารางออกอากาศ ช่อง เวิร์คพอร์ท 23.  (2561).  สืบค้นจาก

http://www.workpointtv.com/schedule/download. 
  

รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบ และ The Mask Singer 4 
หน้ากากนักร้อง มีเรตติ้งค่อนข้างสูง ในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2560 นั้น โดย The Mask Singer 4 
หน้ากากนักร้อง มีเรตติ้งอยู่ที่ 3.41 ขณะที่  I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบ   
มีเรตติ้งอยู่ที่ 3.39 ซึ่งต่างกันค่อนข้างไม่มาก รายการ The Mask Singer 4 หน้ากากนักร้อง มีมารวม 
แล้ว 3 ซีซั่น และก าลังด าเนินรายการใน ซีซั่นที่ 4 เรตติ้งที่เกิดข้ึนกับรายการเฉลี่ยแล้วลดลงทุกซีซั่น 
ถึงแม้ว่าในช่วงแรก เดือน มกราคม 2560 จะมีเรตติ้ง พุ่งไปถึง 7.5 ก็ตามที โดย ซีซั่นที่ 1 ได้เรตติ้ง
เฉลี่ย 7.31  ซีซั่นที่ 2 ได้เรตติ้งเฉลี่ย 7.13  ซีซั่นที่ 3 ได้เรตติ้งเฉลี่ย  3.57  

เนื่องจากรูปแบบของรายการเป็นการผลิตรูปแบบซ้ าๆ ในแต่ละซีซั่น จึงเกิดการลดลงของ   
เรตติ้งในแต่ละซีซั่น แต่หากล่าวถึง รายการ I can see your voice Thailand นักร้องซ่อนแอบ นั้น 
เรตติ้ง เฉลี่ย อยู่ที่ 3.1 มาโดยตลอดและ ยังคงต่อเนื่องรวมถึงได้มีการปรับรูปแบบรายการอยู่เรื่อยๆ 
จึงส่งผลให้รายการนี้มีความน่าสนใจในการวิเคราะห์ข้อมูล และ รายการ I can see your voice 
Thailand นักร้องซ่อนแอบ ยังเป็นรายการที่จัดเรตโทรทัศน์ดิจิทัล เป็นประเภททั่วไป (สัญลักษณ์รูป
บ้านสีเขียว ตามด้วยตัวอักษร ท.ทหารเป็นรายการทั่วไปที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกเพศทุกวัย, รายการ
ประเภทนี้เป็นรายการที่ให้สาระและความบันเทิงอย่างไม่มีพิษภัยต่อเด็กและเยาวชน และมีแง่คิดดี ๆ 
จากสาระให้กับทุกเพศทุกวัย ซึ่งการใช้สัญลักษณ์รูปบ้านสีเขียวนั้น สื่อถึงครอบครัวที่หมายถึงทุกคน
สามารถรับชมรายการประเภทนี้ได้)  

 
 

 
 
 

http://www.workpointtv.com/schedule/download%20(2561
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ภาพที่ 1.3: แสดงเรตติ้งเฉลี่ย The Mask Singer หน้ากากนักร้อง ซีซั่น 1-3 
 

 
 
ที่มา:  บทสรุปของ The Mask Singer3.  (2561).  สืบค้นจาก https://www.facebook.com/ 

tvdigitalwatchthailand/photos/a.1561773287233596.1073741828.133214166756
189/1640278362716421/?type=3&theater. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/tvdigitalwatchthailand/photos/a.1561773287233596.1073741828.133214166756189/1640278362716421/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tvdigitalwatchthailand/photos/a.1561773287233596.1073741828.133214166756189/1640278362716421/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tvdigitalwatchthailand/photos/a.1561773287233596.1073741828.133214166756189/1640278362716421/?type=3&theater
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ภาพที่ 1.4: แสดงเรตติ้งรายการ เดือนพฤศจิกายน 2560 
 

 
 
ที่มา:  เปิดเรตติ้งบิ๊ก5ช่องทีวีดิจิทัลช่อง 7 3 8 เวิร์คพอยท์.  (2560).  โพสิชั่นนิ่ง.  สืบค้นจาก 

https://positioningmag.com/1150160. 
 
 ดังนั้น พบว่าปัจจุบันรายการ โทรทัศน์ดิจิทัล มีการแข่งขันเพ่ือเรียกเรตติ้งของรายการสูง 
ส่งผลให้มีค าหยาบคาย ภาพความรุนแรงเกิดขึ้นภายในรายการซ้ าๆ จนเกิดเป็นความชินชา และส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบและส่งผลกระทบในส่วนรวมทั้งทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีท่ีเคยมีมา
เริ่มเสื่อมถอยลง และเกิดเป็นค่านิยมสมัยใหม่ที่ขาดเรื่องศีลธรรมอันดีในการน าเสนอของสื่อโทรทัศน์ 
ทั้งนีร้ายการประเภทเกมโชว์วาไรตี้ที่มีความแปลก สร้างกระแส และสร้างการผ่อนปรนเรื่องของ
รูปแบบรายการ คือรายการ I can see your voice Thailand นักร้องซ่อนแอบ 

 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาอฺธิบายความรุนแรงที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์มีลักษณะอย่างไร 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาความรุนแรงที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์โดยส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ทาง
สังคม 
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1.3 ค าถามของงานวจิยั 
 1.3.1 ความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ I Can See Your Voice Thailand มีลักษณะ
อย่างไร 

1.3.2 ความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ I Can See Your Voice Thailand ทีส่่งผลให้เกิด
การเรียนรู้ทางสังคมหรือไม่ 
 
1.4ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
 1.4.1 รับรู้ถึงลักษณะความรุนแรงที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ 
 1.4.2 ปัญหาความรุนแรง ที่มีอยู่บนสื่อโทรทัศน์ ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ทางสังคมของผู้
รับชม และสร้างมาตรฐานให้กับโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น 
 1.4.3 การเพ่ิมเนื้อหาความรุนแรงบนสื่อโทรทัศน์ นั้นต้องค านึงถึงต่อบุคคลที่รับชม 
 
1.5 นยิามศัพท ์

ความรุนแรงที่อยู่ในสื่อ หมายถึง  การน าเสนอของสื่อที่มีความรุนแรงทั้งภาพ เสียง เนื้อหา 
ความรุนแรงแฝงในรายการ หมายถึง ภาพหรือเสียงที่มีลักษณะความรุนแรงที่ไม่ได้ชัดเจน

เหมือนความรุนแรงทางตรง แต่เป็นความรุนแรงที่เป็นการตีความหมาย 
ความรุนแรงด้านร่างกาย หมายถึง ความรุนแรงที่เป็นการกระท าระหว่างร่างกาย ให้เกิด

ความเสียหายทางร่างกาย  
ความรุนแรงด้านภาษา หมายถึง ความรุนแรงที่เป็นการใช้ค าพูดท าให้ผู้อื่นเกิดความเสียใจ 

สะเทือนใจ หดหู่ ทั้งนี้รวมถึงค าหยาบคาย หรือค าท่ีไม่เหมาะสมในการน ามาใช้การสนทนา 
ความรุนแรงด้านเพศ หมายถึง ความรุนแรงที่เป็นการยั่วยุทางเพศ การเต้นยั่วยวน การแสดง

การจูบ  
รายการเกมโชว์ หมายถึง การแข่งขันที่จัดขึ้นทางรายการโทรทัศน์และมีรางวัลให้กับผู้ชนะใน

รายการ มีการทายค าถาม มีส่วนร่วมของพิธีกรผู้ด าเนินรายการ และแขกรับเชิญ 
รายการผู้ชมประเภททั่วไป หมายถึง เป็นรายการทั่วไปที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกเพศทุกวัย, 

รายการประเภทนี้ เป็นรายการที่ให้สาระและความบันเทิงอย่างไม่มีพิษภัยต่อเด็กและเยาวชน และมี
แง่คิดดี ๆ จากสาระให้กับทุกเพศทุกวัย ซึ่งการใช้สัญลักษณ์รูปบ้านสีเขียวนั้น สื่อถึงครอบครัว ที่
หมายถึงทุกคนสามารถรับชมรายการประเภทนี้ได้ 

ผู้ร่วมรายการ หมายถึง ผู้ชมที่อยู่ในรายการรวมถึง ผู้เข้าร่วมร้องเพลง หรือนักร้องซ่อนแอบ 
และนักสืบที่เป็นดารามาร่วมวิเคราะห์นักร้องเสียเพียนหรือเสียเพราะ 
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แขกรับเชิญ หมายถึง ผู้เข้าร่วมรายการโดยท าหน้าที่เป็นผู้ทายนักร้อง โดยในแต่ละสัปดาห์
จะเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ 

พิธีกร หมายถึง ผู้ด าเนินรายการตั้งแต่เปิดรายการถึงปิดรายการ 



บทที ่2 
ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษา เรื่อง ความรุนแรงบนสื่อโทรทัศน์ ผ่านรายการโทรทัศน์
ประเภทเกมโชว์ ซึ่งในการศึกษานี้ ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาใน ประเด็นหลัก คือ ลักษณะ 
รูปแบบ ของความรุนแรงผ่านรายการเกมโชว์ ทั้งในเรื่องของ ภาพ และเสียง โดยใช้เนื้อหาที่มีความ
สนุก หรือ ตลก เป็นสิ่งชี้น าความรุนแรง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีความรุนแรง 
 2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theories) 
ส าหรับการศึกษาเก่ียวกับ ความรุนแรงบนสื่อโทรทัศน์ ผ่านรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์  ครั้งนี้ 
เป็นการศึกษาการรับรู้ที่ผู้ส่งสาร ส่งมาจาก ประสาทสัมผัส เกี่ยวกับการมองเห็น และ การฟัง โดยเน้น
ในเรื่องความรุนแรงเป็นหลัก 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีความรนุแรง 
 2.1.1 ความหมายของความรนุแรง 
 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความรุนแรงพบว่ามีผู้ให้ความหมายความรุนแรงไว้หลายท่าน เช่น 
 อรอนงค์ อินทรจิตร และนรินทร์ กรินชัย (2542, หน้า 3) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความ
รุนแรงไว้ว่า ความรุนแรง หมายถึง พฤติกรรมและการกระท าใดที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ทั้งร่างกาย วาจา จิตใจ ทางเพศ โดยการบังคับ ขู่เข็ญ ทุบตี เตะต่อย ตลอดจนคุมคาม จ ากัด และกีด
กันสิทธิเสรีภาพทั้งท่ีสาธารณะ และในการด าเนินชีวิตส่วนตัว ซึ่งเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้เกิดความ
ทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้ถูกกระท า 

Corsini (1999, p. 105) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความรุนแรงไว้ว่า ความรุนแรง หมายถึง 
การแสดงความเกลียดชัง ความเป็นปรปักษ์ และดุด่าว่ากล่าวตลอดจนใช้ก าลังทางกายโดยตรงต่อ
บุคคลหรือทรัพย์สินเป็นพฤติกรรมที่ท าอันตรายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปรายจากความเกลียดชัง ความ
เป็นปรปักษ์ หรือดุด่าว่ากล่าวต่อสิ่งนั้น 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับความรุนแรงดังกล่าวสามารสรุปความหมายของความรุนแรงได้ว่า ความ
รุนแรงหมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าใด ๆ ที่เป็นการล่วงละมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ๆ ทัง้
ทางร่างกาย วาจา หรือการบังคับ ขู่เข็ญ การท าร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล
อ่ืนทั้งทรัพย์สินและร่างกาย 
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2.1.2 ประเภทความรนุแรง  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2556) องค์การอนามัยโลก ได้แบ่งประเภทของ ความรุนแรงไว้

ในเบื้องต้นเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 
2.1.2.1 ความรุนแรงต่อตนเอง (Self-directed Violence) หมายถึง ลักษณะความ

รุนแรงที่เกิดขึน้ จากบุคคลกระท าต่อตนเองความรุนแรงกลุ่มนี้ยังสามารถแบ่งย่อยเป็น 2 ประเภทที่
เฉพาะเจาะจงได้ ดังนี้  

ก. พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ซึ่งรวมทัง้ความคิดฆ่าตัวตาย ความพยายามฆ่า
ตัวตายและการฆ่าตัว ตายโดยสมบูรณ์  

ข. พฤติกรรมการท าร้ายตนเอง หมายรวมถึงการกระท าให้ตนเองบาดเจ็บ 
และพฤติกรรมท าร้ายตนเองอ่ืนๆ ที่มุ่งร้ายต่อตนเองหรือท าให้ตนเองอยู่ในภาวะเสียงอันตราย แต่ไม่
จ าเป็นต้องมีผลถึงเสียชีวิต  

2.1.2.2 ความรุนแรงระหว่างบุคคล (Interpersonal Violence) หมายถึง ความ
รุนแรงที่กระท าโดยบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคล 
   2.1.2.3 ความรุนแรงระหว่างกลุ่ม (Collective Violence) หมายถึง ความรุนแรงที่
กระท าโดยกลุ่ม บุคคลกลุ่มใหญ่ เป็นความรุนแรงที่เกิดจากรัฐหรือประเทศ ซึ่งอาจเป็นการใช้ความ
รุนแรงโดยแอบแฝง อยู่ในรูปแบบของการใช้กฎเกณฑ์ทางสังคมเป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อบุคคลและความไม่เท่าเทียมกันหรือเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ เป็นต้น  

2.1.3 แนวคิดเกีย่วกบัความรนุแรง  
นอกจากนี้ กัลตุง (อ้างใน ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2545, หน้า 144-148) ได้เสนอ

แนวความคิดท่ีแบ่งความรุนแรงออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
2.1.3.1 ความรุนแรงทางตรง (Direct Violence) เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดเจน

และคนทัว่ไป น่าจะเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นความรุนแรง เพราะมีร่องรอยปรากฏให้เห็นบนร่างกายของ
มนุษย์ในรูป ของบาดแผลเลือดเนื้อและการสูญเสียชีวิติรวมทั้งความเสียหายต่อวัตถุและทรัพย์สินของ
ผู้คน การท าทารุณกรรมและการท าร้ายร่างกายด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือการฆ่าฟันกันของผู้คนจึงเป็น
เรื่องของ ความรุนแรงทางตรงที่เห็นได้ง่ายและชัดเจนที่สุดและการกระท าที่อาจจะไม่ได้ท าให้เกิดการ
บาดเจ็บทาง ร่างกาย หรือการสูญเสียชีวิตในทันที แต่กระทบต่อความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์การ
ปิดล้อมดินแดนหรือการห้ามการติดต่อทางด้านการค้าและการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ
ส่งผล กระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในประเทศหรือบริเวณที่ถูกปิดล้อมเพราะการขาดแคลนสินค้า
อุปโภค บริโภคท าให้เกิดสภาพการขาดอาหารและปัญหาด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ ตามมาการบังคับยัด
เยียกล่อมเกลาปลูกฝังระบบความเชื่อความหมายและวิถีชีวิตที่เฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม
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ย่อยต่างไปโดยกลุ่มที่เป็นวัฒนธรรมหลักส่งผลต่อความต้องการที่จะด ารงอัตลักษณ์ท่ีแตกต่างออกไป
ของคนในกลุ่มวัฒนธรรมย่อยก็นับว่าเป็นความรุนแรงทางตรงเช่นกัน  

2.1.3.2 ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence) หมายถึง โครงสร้างที่ท า
ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนที่มีต าแหน่งแห่งที่แตกต่างกันในโครงสร้างนั้น ผู้ที่มีอ านาจ
มากกว่าเอารัดเอาเปรียบผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่าในกระบวนการปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนระหว่างกัน
ความไม่เท่าเทียมในการแลกเปลี่ยนกระทบความอยู่รอดและความเป็นอยู่ของผู้ที่เสียเปรียบใน
โครงสร้าง ท าให้คนเหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานจากความยากจนแร้นแค้น และความอดอยากขาด
แคลนอาหาร ยารักษาโรคและบริการด้านสุขภาพท่ีจ าเป็น ความขาดแคลนเช่นนี้กระทบกับความอยู่ดี
มีสุขของผู้ที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบในโครงสร้าง ปัญหาเหล่านี้มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องของความยากจน
อันเป็นผล มาจากความด้อยพัฒนาที่แก้ไขได้โดยกระบวนพัฒนาหรือท าให้ทันสมัย ทั้งทีส่ภาพความ
อดอยาก แร้นแค้นที่เป็นอยู่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่เป็นอยู่และ
จะด ารง 14 อยู่ต่อไปถ้าโครงสร้างยังคงมีลักษณะที่เอ้ือต่อคนบางกลุ่ม และท าให้คนบางกลุ่ม
เสียเปรียบอยู่ เช่นเดิม นอกจากผลกระทบทางร่างกายแล้ว ความรุนแรงเชิงโครงสร้างยังมีผลต่อจิตใจ
และจิตวิญญาณของผู้คนในสังคมผ่านกระบวนการควบคุมการพัฒนาส านึกร่วมและการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของกลุ่มคนที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบในโครงสร้างที่เป็นอยู่ กระบวนการดังกล่าว
มักจะอยู่ในรูปของการจ ากัดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นไปในสังคมและการผลักกลุ่มที่ มี
อ านาจน้อยไปอยู่ที่ชายขอบของสังคม ท าให้ปัญหาและเรื่องราวของคนเหล่านี้กลายเป็นเรื่องเล็กๆ ที่
ไม่มีความส าคัญท าให้คนในสังคมมองไม่เห็นสภาพของการกดขี่เอารัดเอาเปรียบที่เป็นอยู่กระบวนการ
เหล่านี้เป็นเครี่องมือหลักในการควบคุมคนในสังคมให้อยู่ในต าแหน่งแห่งที่ของตน โดยไม่ตั้งค าถาม
หรือท้าทายโครงสร้างเชิงอ านาจที่มีความไม่เท่าเทียมและการกดข่ีฝังตัวอยู่ภาพของความรุนแรงเชิง
โครงสร้างลักษณะนี้มักจะถูกใช้เพ่ืออธิบายทวิลักษณะในสังคมไทยที่ปรากฏในความ แตกต่างระหว่าง
คนจน คนรวย หรือระหว่างเมืองกับชนบท และโครงสร้างทางสังคมมิติอ่ืนๆ เช่น ศาสนา วัฒนธรรม 
และเพศสภาพ เป็นต้น การแบ่งสรรบทบาทหน้าที่ของคนในสังคม เช่น ระหว่าง ชายหญิง ถูกมองว่า
เป็นไปโดยสอดคล้องกับลักษณะทางชีวภาพของคนค าอธิบายเช่นนี้ท าให้คนในสังคมมองไม่เห็นการ
เอารัดเอาเปรียบหรือความรุนแรงเชิงโครงสร้างหลายรูปแบบผู้คนในสังคมดูจะเลือกมองเห็นหรือจัด
ว่าปรากฏการณ์หรือการกระท าบางประเภทเป็นความรุนแรงและมองข้าม หรือมองไม่เห็นความ
รุนแรงอีกหลายประเภท 

 2.1.3.3 ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) คือ ระบบความเชื่อ
ความหมายของสังคมมีค าอธิบายที่ท าให้เอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งการท าร้ายร่างกาย และจิตใจ
ระหว่างคนในสังคม กลายเป็นเรื่องทีย่อมรับได้หรือต้องยอมรับวัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็นกรอบ
ความหมายที่คนใช้ในการ ท าความเข้าใจตนเองและชีวิตทางสังคม มีแง่มุมที่ให้ความชอบธรรมกับ
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ความรุนแรงหลายรูปแบบ ท าให้ปรากฏการณ์ที่เป็นความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิง
โครงสร้างกลายเป็นเรื่องทีย่อมรับ ได้หรือเป็นเรื่องถูกต้อง หลายสิ่งหลายอย่างท่ีท าให้เกิดความทุกข์
ยากทางกายและทางใจให้กับคน ในสังคมจึงไม่ถูกจัดหรือมองเห็นเป็นความรุนแรง เช่น การชกมวย 
ในความเข้าใจของคนทั่วไปการ ที่คนสองคนต่อสู้กันบนสังเวียน เช่นนี้ไม่นับว่าเป็นความรุนแรงแต่เป็น
กีฬาที่เป็นที่ยอมรับและมี ผู้สนใจติดตามมากมาย และคนในสังคมก็นั่งดูการต่อสู้ของนักมวยที่
บางครัง้ก็ท าให้บาดเจ็บสาหัสได้อย่างสนุกสนานและภาคภูมิใจในหลายกรณีท่ีนักมวยของประเทศตน
ได้ชัยชนะเป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความรุนแรงทางตรงถูกหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยความรุนแรงเชิง
โครงสร้างและความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 

ทฤษฎีความรุนแรงของ โจฮัน กัลป์ตุง (Johan Galtung) เป็นทฤษฎีที่สามารถวัดระดับความ
รุนแรงที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ได้ โดยแบ่งความรุนแรงเป็น 3 ระดับ และทั้ง 3 ระดับนี้เป็นสิ่งที่
บ่งชี้ลักษณะของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรายการ เช่น ความรุนแรงทางตรงที่ปรากฏอย่างชัดเจน ตบ 
ตี กระชากศรีษะ หรือ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ที่เป็นพื้นฐานและเป็นผลกระทบกับผู้รับชมส่วน
ใหญ่ ถึงแม้ว่าความรุนแรงนี้จะแฝงความขบขันไว้ก็ตาม และในหลายๆครั้งความรุนแรงไม่ได้ปรากฏใน
รูปแบบที่เห็นได้ชัด แต่จะปรากฏในรูปแบบของการเสียดสี การใช้ค าพูดสองแง่ท่ีแฝงความทะลึ่งไว้ 
โดยความรุนแรงในลักษณะนี้ถือได้ว่าเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ชม 
เมื่อความรุนแรงปรากฏอยู่บ่อยครั้งก็จะส่งผลให้เกิดความชิน และมองเรื่องความรุนแรงเหล่านี้เป็นสิ่ง
ที่ไม่ได้รุนแรง หรือเป็นสิ่งปกติ 

ซึ่งสามารถแบ่งความรุนแรงของศาสตราจารย์โยฮัน กัลป์ตุง (Johan Gultung) เป็นเสมือน
รูปแบบของชั้นดินเพื่อให้รู้ถึงระดับความรุนแรงที่สามารถเกิดขึ้นได้ดังนี้ 
 
ภาพที่ 2.1: ความลึกของความรุนแรงของศาสตราจารย์โยฮัน กัลป์ตุง (Johan Gultung) 
 

ความรุนแรงทางตรง 

ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง 

ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 
 
สมบัติ จันทรวงศ์ (2525, หน้า 27) ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง ความรุนแรงในจอโทรทัศน์ 

ยาพิษยุคพัฒนา โดยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอิทธิพลของโทรทัศน์ต่อผู้ชมหลายชิ้นได้ย้ าสรุปแล
เหมือนๆกันถึงอิทธิพลต่อไปนี้คือ 



14 

  1. ความรู้สึกชินชาต่อการใช้ความรุนแรงในชีวิตจริง เมื่อดูรายการโทรทัศน์ที่มี
เนื้อหาความรุนแรงแล้ว ผู้ชมที่อยู่ในวัยเด็กจะมีความรู้สึกชินชาต่อการใช้ความรุนแรง 
  2. การเพาะนิสัยนิยมความรุนแรง การชมรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ที่มีความ
รุนแรงซ้ าแล้ซ้ าเล่า นอกจากจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่ยินดียินร้ายต่อความทารุณโหดร้ายและการใช้
ก าลัง 
   2.1 เด็กมักเลียนแบบสิ่งที่ตนได้พบเห็นจอโทรทัศน์มากกว่าที่จะเชื่อฟังค าสั่ง
สอนของบุคคลจริง 
   2.2 เด็กๆที่ได้เห็นความรุนแรงในรายการโทรทัศน์ จะเรียนรู้พฤติกรรม
ดังกล่าว และจดจ าได้นานนับเดือนๆ หลังจากที่ได้ดูรายการผ่านไปแล้วและแม้ว่าจะไม่มีการดูซ้ าอีก
เลย 
   2.3 แม้เด็กจะมีชีวิตครอบครัวที่ดีคือพร้อมทั้งพ่อ แม่ ที่รักลูกและมีแบบอย่าง
ที่ดีของผู้ไม่นิยมความรุนแรง ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเด็กๆจะปลอดภัยจากความรุนแรงที่ปรากฏใน
จอโทรทัศน์ 
   2.4 ความรุนแรงที่ปรากฏในจอโทรทัศน์ สามารถส่งผลทางด้านทัศนคติและ
แบบพฤติกรรมอันยาวนานแก่ผู้ชมและการที่เด็กๆดูโทรทัศน์มากในวัยเด็กจะมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับพฤติกรรที่รุนแรง หลังจากที่เด็กจบการศึกษาชั้นมัธยมไปแล้ว 
   2.5 เด็กๆมักเลียนแบบการใช้ความรุนแรงที่เพ่ิมได้เห็นในจอโทรทัศน์ในการ
เล่น แม้ว่าจะมีโอกาสเลือกเล่นของเล่นอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่ของเล่นประเภทที่ใช้ความรุนแรง 
   2.6 การดูภาพยนตร์การ์ตูนที่มีความรุนแรงทางโทรทัศน์เพียงครั้งเดียว จะ
เพ่ิมความรุนแรงในการเล่นของเด็กอย่างทันตาเห็นคือภายในไม่กี่นาทีหลังจากท่ีได้ดูรายการจบ 
   2.7 ความรุนแรงที่แสดงในจอโทรทัศน์ อาจท าให้เด็กบางคนมีความรุนแรง
เพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าของความรู้สึกเดิม ก่อนที่จะได้ดูรายการนั้น 
  3. การยึดเอาการใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการแก้ปัญหา เด็กจะเกิดความรู้สึกว่าความ
รุนแรงเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ปกติและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เด็กๆจะรู้สึกว่าใช้ก าลังชกต่อย ทุบตี 
ยิงแทง ฟันกันนั้น เป็นวิธีการที่ได้ผลดีกว่าวิธีอ่ืนๆ ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่า เช่น การพูดจากันด้วย
เหตุผลหรือพยายามเข้าใจซึ่งกันและกัน ผลลัพธ์ก็คือเด็กที่ดูรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา
รุนแรงมากก็จะเชื่อความชอบธรรมของการใช้ก าลังรุนแรงเพ่ือแก้ไขปัญหาและตนเองก็พร้อมใช้วิธีการ
ดังกล่าวเมื่อประสบเข้ากับปัญหายุ่งยากในชีวิตจริง 
 จากแนวคิดเรื่องความรุนแรงนั้นสามารถชี้ให้เห็นถึงรูปแบบของความรุนแรงที่ปรากฏขึ้นได้
โดยจะแสดงให้เห็นความชัดเจนทั้งเรื่องของประเภท และเรื่องของลักษณะความรุนแรงและสามารถ
แยกประเภทต่อไปได้เพ่ือการวิเคราะห์แนวคิดความรุนแรงที่ส่งผลต่อทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
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2.2 ทฤษฎกีารเรยีนรู้ทางสังคม (Social Learning Theories) 
 Albert (1973, p. 20) กล่าวว่าการเลียนแบบไม่ต้องการเสริมแรงรางวัล หรือผลตอบแทน 
แต่การให้รางวัลจะท าให้เกิดการเลียนแบบได้ง่ายขึ้น แบนดูราแบ่งการเรียนรู้ทางสังคมของมนุษย์
ออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆคือ 

2.1.1 การเรียนรู้จากผลของการกระท า (Learning by Response 
Consequences) เป็นแบบพื้นฐานของการเรียนรู้ที่มีรากฐานมาจากประสบการณ์โดยตรง รูปแบบ
ของพฤติกรรมที่เป็นผลส าเร็จถูกเลือกมาใช้ต่อไป พฤติกรรมที่พิจารณาว่าไม่มีประสิทธิภาพก็จะถูกละ
ทิ้งหรือเลิกไป 

2.1.2 การเรียนรู้จากการสังเกต (Observational Learning) เนื่องจากข้อจ ากัดใน
การเรียนรู้โดยประสบการณ์ตรง เพราะสิ่งที่ต้องเรียนรู้มีมากเกินกว่าเวลา และโอกาสของผู้เรียนจะ
อ านวยหรือผลของการกระท าบางอย่างอาจเป็นอันตรายถ้าต้องเรียนด้วยตัวเอง ทั้งรูปและผลอันเกิด
จากการกระท าที่บุคคลที่เป็นแบบเน้นได้รับ 

ผลที่ได้จากการแสดงพฤติกรรมเหล่านี้มีบทบาทหลายอย่าง ประการแรกนั้นคือ ช่วยในการ
สื่อสารข้อมูล ประการที่สอง คือช่วยท าหน้าที่เป็นตัวจูงใจ 

การเรียนรู้ทางสังคมเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรมของแต่ละบุคคลว่ามี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆ อีก 2 ปัจจัย คือ ตัวบุคคล (Person) และสภาพแวดล้อม 
(Environment) ปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างปัจจัย 3 ปัจจัย คือ ตัวบุคคลซึ่งหมายรวมถึงความสามารถ
ทางกายภาพ ทักษะ สติปัญญา ความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ สภาพจิตใจและอารมณ์ ความรู้สึก 
ประสบการณ์ และทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันข้ึนเป็นตัวบุคคล ส่วนปัจจัยที่สองคือพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาแต่ละบุคคลอันเป็นผลมาจากลักษณะของตัวบุคคลและจากสภาพแวดล้อม ส่วนปัจจัยตัว
สุดท้ายคือ สถานการณ์แวดล้อม หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบซึ่งอาจมีอิทธิพลทางด้านภาวะจิตใจ
กายภาพแก่ตัวบุคคลและต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลประสบการณ์ใดๆ ด้วยกาเรียนรู้แบบ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่บุคคลนั้นมีประสบการณ์หรือสังเกตเห็นทั้งโดยทางตรงและอ้อม หรือเป็นการเรียนรู้
โดยถือเป็นแบบตัวอย่างจากบุคคลอื่นโดยบุคคลที่เรียนรู้นั้นท าหน้าที่เป็นผู้สังเกต 

กาญจนา แก้วเทพ (2541, หน้า 183) การเรียนรู้ของมนุษย์ที่ได้มาจากการสังเกตพฤติกรรม
ของบุคคลอื่นในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ และท้ายสุดน าไปสู่การกระท าพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนี่ง ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการเลียนแบบ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การเลียนแบบภายนอก (Imitation) เป็นการเลียนแบบจากภายนอก และอยู่ในระดับผิว
เผิน โดยจะแสดงปฏิกิริยาท่าทางเหมือนอย่างตัวแบบ เช่น การเลียบแบบท่าทางการกระท าตาม
ศิลปิน ท่าทางการเดิน การวิ่ง ฯลฯ 
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 2. การเลียนแบบภายใน (Identification) เป็นการเลียนแบบในระดับละเอียดที่มุ่งเน้น
ทางด้านจิตใจ โดยมีความต้องการที่จะเหมือนตัวแบบ และเลือกเอาคุณลักษณะบางประการของตัว
แบบมาเป็นตน เช่น การเลียนแบบศิลปินที่มีกิริยาก้าวร้าว บุคลิกภาพ  
 
ภาพที่ 2.2: ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theories) บันดูรายได้ถือว่าทั้งบุคคลที่

ต้องการจะเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุของพฤติกรรม 
 

 
 
ที่มา:  ทิศนา แขมมณี.  (2548).  ศาสตร์การสอน:องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
 ประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

ซึ่งทฤษฎีนี้เน้นบุคคลเกิดการเรียนรู้โดยการให้ตัวแบบ (Learning Through Modeling) 
โดยผู้เรียนจะเลียนแบบจากตัวแบบ และการเลียนแบบนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
อาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ การสังเกตการณ์ตอบสนองและปฏิกิริยาต่างๆ ของตัวแบบ 
สภาพแวดล้อมของตัวแบบ ผลการกระท า ค าบอกเล่า และความน่าเชื่อถือของตัวแบบได้ การเรียนรู้
ของผู้ชมรายการจึงเกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการต่างๆ ของการเลียนแบบของผู้ชมรายการ ประกอบด้วย 4 
กระบวนการคือ 
  1. กระบวนการดึงดูดความสนใจ (Attentional Process) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ชม
ได้สังเกตตัวแบบ และตัวแบบนั้นดึงดูดให้ผู้ชมสนใจที่จะเลียนแบบ ควรเป็นพฤติกรรมง่าย ไม่
สลับซับซ้อน ง่ายต่อการเอาใจใส่ของผู้ชมที่เกิดการเลียนแบบและเกิดการเรียนรู้ 
  2. กระบวนการคงไว้ (Retention Process) คือ กระบวนการบันทึกรหัสเป็น
ความจ า การที่ผู้ชมจะต้องมีความแม่นย าในการบันทึกสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินเก็บเป็นความจ า ทั้งนี้ 
ผู้ชมดึงข้อมูล ที่ได้จากตัวแบบออกมาใช้กระท าตามโอกาสที่เหมาะสม ผู้ชมมีอายุมากกว่าจะเรียนรู้
จากการสังเกตการณ์กระท าที่ฉลาดของบุคคลอ่ืนๆ ได้มากกว่า โดยประมวลไว้ ในลักษณะของ
ภาพพจน์ (Imaginal Coding) และในลักษณะของภาษา (Verbal Coding) และผู้ชมน าประสบการณ์
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และสัญลักษณ์ต่างๆ มาเชื่อมโยงและต่อมาจะใช้การเรียนรู้มีเทคนิคท่ีน ามาช่วยเหลือความจ า คือ การ
ท่องจ า การทบทวน หรือการท าซ้ า และการรวบรวมสิ่งที่เก่ียวพันกันในเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วยให้เขาได้
เก็บสะสมสิ่งที่รับรู้ไว้ในระดับ ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้เมื่อต้องการ 
  3. กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) คือ การแสดงผลการ
เรียนรู้ด้วยการกระท า คือ การที่ผู้ชมเกิดผลส าเร็จในการเรียนรู้จากตัวแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ
แม่นย า ผู้ชมจะต้องแสดงพฤติกรรมได้จากการเรียนรู้ โดยท าหลายๆ ครั้ง เพื่อให้ได้ลักษณะพฤติกรรม
ที่ต้องการ แล้วเขาก็จะได้รับทราบผลของการกระท าจากประสบการณ์เหล่านั้น เพ่ือน ามาแก้ไข
พฤติกรรมที่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอย สิ่งนี้จะท าให้เกิดพัฒนาการในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) คือ กระบวนการเสริมแรงให้กับผู้ชม
เพ่ือแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบได้ถูกต้อง ดังนี้ การเลียนแบบตัวแบบที่จะมาจากบุคคลที่มีชื่อเสียง
มากกว่าบุคคลที่ไม่มีชื่อเสียง และ การเลียนแบบตัวแบบจากบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันกับผู้ชมมากกว่า
เพศตรงข้าม 

แนวคิดของแบนดูราเน้นพฤติกรรมใดๆ ก็ตามสามารถปรับหรือเปลี่ยนได้ตามหลักการเรียนรู้
แล้ว ผู้ชมจะมีทางเลือกใหม่ๆ เพิ่มมากข้ึนเพ่ือเก็บสะสมพฤติกรรมที่เป็นไปได้เอาไว้ และยิ่งกว่านั้น ตัว
แปรจะช่วยให้เขาเลือกสถานการณ์ที่ดีที่สุดไว้ใช้ปฏิบัติต่อไป 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเสนอแนวคิดท่ีว่าพฤติกรรมความรุนแรงมีที่มาจากระบวนการ
เรียนรู้ การขัดเกลาของสังคม (Socialization) เด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงที่บ้าน ทั้งการมี
ประสบการณ์โดยตรงจากการถูกทารุณ หรือการเห็นความรุนแรงจากพ่อแม่ มักมีแนวโน้มของการ
เป็นผู้กระท าความรุนแรงหรือ ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากบุคคลอ่ืนเมื่อโตขึ้น เหตุเพราะครอบครัว
เป็นสถาบันทางสังคมที่ซึ่งบุคคลเรียนรู้การแสดงบทบาทความสัมพันธ์ ระหว่างหญิงชาย และบทบาท
ของพ่อแม่ลูก เป็นสถาบันทางสังคมแรกที่บุคคลจะเรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียด วิกฤติต่างๆ 
รวมทั้งในหลายกรณีก็เป็นแหล่งบ่มเพาะการยอมรับความรุนแรง หรือการแนวคิดใช้ความรุนแรงใน
การแก้ไขปัญหา (สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ, 2556, หน้า 16) 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Albert (1994, pp. 6-90) ในด้านการสื่อสารมวลชนมักเป็น
การศึกษาในเรื่องผลกระทบด้านสื่อ อาทิ ความรุนแรงและเรื่องเพศในสื่อต่างๆ ผลกระทบด้านการ
อบรมบ่มเพาะ การโน้มน้าวใจ เป็นต้น จึงเป็นทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาที่นิยมส าหรับการสังเกตการ
เรียนรู้จากสื่อมวลชนต่างๆ ทั้งนี้ Albert Bandura ได้เสนอว่า คนเราสามารถสร้างรูปแบบพฤติกรรม
จากการรับรู้ในสื่อที่พวกเขาเห็นเหมือนกับที่เราเรียนรู้การเต้น การสูบบุหรี่ หรือกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันของคนเราจากการเห็นญาติพ่ีน้อง หรือคนรอบข้างกระท าเช่นนั้น ดังนั้น จึงไม่น่าสงสัย
ประการใดหากคนเราสามารถยิงปืนได้เนื่องจากเคยเห็นการกระท าเช่นนั้นในภาพยนตร์ที่เคยชม 
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การเรียนรู้ทางสังคมเป็นทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของตัวแบบในรายการส่งผลต่อพฤติกรรม
ของมนุษย์จากการสังเกตนั้นน าไปสู่การตัดสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อไปหากพฤติกรรมนั้นมี
คุณค่ามากก็จะส่งผลให้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่หากพฤติกรรมนั้น ไม่มีคุณค่าก็จะส่งผลถึงการแสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อมา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจึงขึ้นอยู่กับกระบวนการตัดสินใจ 
โดยอาศัยมาตรฐานในการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคมต่อพฤติกรรมนั้นๆ จากการสังเกตตัว
แบบซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการถ่ายทอดจากตัวแบบ  

ผู้ศึกษาได้น าทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเพ่ืออธิบายกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของผู้รับชม
รายการโทรทัศน์ ประเภท เกมโชว์ มาใช้เนื่องจากทฤษฎีนี้สามารถสร้างความเข้าใจเรื่องจิตวิทยา 
พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้รับชมต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในรายโทรทัศน์ประเภท 
เกมโชว์  
 1. กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) เป็นการถ่ายโยงจาก
ความสนใจและการจ าแม่แบบ มาเป็นการแสดงพฤติกรรมการเลียนแบบ 
 2. กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) บุคคลจะแสดงพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบแม่แบบหรือไม่นั้น เกิดจากการเรียนรู้ จากการสังเกตแม่แบบ ถ้าพฤติกรรมของแม่แบบ
ได้รับผลกรรมที่พึงพอใจหรือสามารถหลีกหนีจากสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจ แนวโน้มที่บุคคลจะเลียนแบบ
พฤติกรรมของตัวแบบก็จะสูง เพราะคาดหวังว่าจะได้รับผลกรรมดังเช่นเดียวกับที่ตัวแบบได้รับ 
(Albert, 1986, p. 104) 
 
2.3 กรอบแนวคดิ 

จากแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาท้ังหมดนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้ เพ่ือ
บอกถึงรูปแบบความรุนแรงที่ปรากฏในรายการและส่งผลต่อทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมและทฤษฎี
การปลูกฝังความเป็นจริง 
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ภาพที่ 2.3: ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ความรุนแรงบนสื่อโทรทัศน์ผ่านรายการเกมโชว์ 
 I Can See You Voice Thailand 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบความรุนแรงในรายการ I Can See Your Voice Thailand 
ความรุนแรงทางตรง    ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง   ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 

การเรียนรู้ทางสังคม 

ลักษณะความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ  
ภาษา   ร่างกาย  เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา 

 



บทที ่3 
ระเบยีบวธิวีจิยั 

 
การศึกษาเรื่อง “ความรุนแรงบนสื่อโทรทัศน์ ผ่านรายการเกมโชว์ I Can See You Voice 

Thailand” ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ ความ
รุนแรงที่ปรากฏในรายการ  I Can See You Voice Thailand ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดและ
แบ่งเป็นดังนี้ 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 
3.2 กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 การน าเสนอข้อมูล 

 
3.1 ประเภทของงานวจิยั 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านความรุนแรงที่ปรากฏใน รายการประเภท เกมช์โชว์วาไรตี้ที่ออกอากาศใน
ช่วงเวลาที่มีผู้ชมมาก (Prime time) และเป็นประเภทรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
รายการ I Can See you voice Thailand ช่อง Workpoint 23  

 
3.2 แหล่งข้อมลู 

รายการโทรทัศน์ เกมโชว์ I Can See You Voice Thailand ในช่วงปี พ.ศ. 2560–2561 
โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่หลังจากรายการได้มีการปรับปรุง รูปแบบของรายการ ในซีซั่นที่ 2 ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2560 - มีนาคม 2561 มีท้ังสิ้น 31 ตอน ได้น ามาวิเคราะห์ทั้งหมด 31 ตอน  

รูปแบบของรายการ และวิธีการน าเสนอภายในรายการ I Can See Your Voice Thailand 
นักร้องซ่อนแอบ เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์, มิวสิกโชว์ และทาเลนต์โชว ์ที่ใหแ้ขกรับเชิญที่
เป็นนักร้องชื่อดังมาเลือกหา "นักร้องปริศนา" เพียงแค่ 1 คน จากจ านวนที่มีอยู่ 7 คน เพื่อมาจับคูร่้อง
เพลงกับคนที่ตนคิดว่าเสียงดี 
 แขกรับเชิญ 1 คน (นักร้องชื่อดัง) จะต้องตามหานักร้องปริศนาเพียง 1 คนจากทั้งหมด 7 คน 
เพ่ือมาร้องเพลงฟีเจอริ่ง โดยที่ไม่รู้ว่านักร้องปริศนาคนใดเสียงเพราะ หรือเสียงเพ้ียน ด้วยความ
ช่วยเหลือของแก๊งนักสืบ (ผู้เชี่ยวชาญ 2 คน และดารารับเชิญ 3 คน) แขกรับเชิญจะคัดนักร้องปริศนา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
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ที่คิดว่าเสียงเพ้ียนออกในแต่ละรอบ (โดยนักร้องปริศนาที่ถูกคัดออกจะเฉลยเสียงของตัวเอง ว่าเสียง
เพราะหรือเสียงเพ้ียน) จนกว่าจะเหลือนักร้องปริศนาคนสุดท้ายที่จะได้สิทธิ์ร้องเพลงฟีเจอริ่งกับแขก
รับเชิญ 

รอบท่ี 1 เพียงค าเดียว 
รอบแรกทางรายการจะเปิดเผยโปรไฟล์ของนักร้องปริศนาทั้ง 7 คนและจะให้ชมวีทีอาร์ (VTR) 

ที่มีการร้องเพลงของนักร้องปริศนาในแต่ละคน โดยเสียงจะถูกปิดไป ก่อนที่เสียงร้องจะโผล่มาเพียง
แค่ค าเดียว (0.3 วินาที) เท่านั้น และในรอบนี้แขกรับเชิญจะต้องท าการคัดนักร้องปริศนาออก 1 คน 

รอบท่ี 2 เบาะแสเสียงพูด 
ในรอบนี้ นักร้องปริศนาที่เหลืออยู่ทั้ง 6 คนจะแนะน าตัวเอง และแสดงความสามารถอ่ืนๆ 

นอกจากการร้องเพลง โดยนักร้องปริศนาที่เสียงเพราะจะพูดเฉพาะความจริง ส่วนนักร้องปริศนาที่
เสียงเพ้ียนจะสามารถโกหกได้ โดยในรอบนี้แขกรับเชิญจะต้องท าการคัดนักร้องปริศนาออก 1 คน 

รอบท่ี 3 จับผิดลิปซิงก์ 
ในรอบนี้ จะให้นักร้องปริศนาที่เหลือทั้ง 5 คนท าการร้องเพลงในรูปแบบลิปซิงก์ โดยนักร้อง

ปริศนาที่เสียงเพราะจะร้องลิปซิงก์กับเสียงของตัวเอง และนักร้องปริศนาที่เสียงเพ้ียนจะร้องลิปซิงก์
กับเสียงของคนอ่ืน โดยในรอบนี้แขกรับเชิญจะต้องท าการคัดนักร้องปริศนาออก 2 คน 

รอบท่ี 4 ฟีทเจอริ่งนักร้องปริศนา 
รอบสุดท้าย ต้องคัดนักร้องปริศนา จาก 2 คน มา 1 เพื่อ ร้องฟีทเจอริ่ง และ เป็นการตัดสิน

ว่าภารกิจในวันนี้ ส าเร็จหรือไม่ โดย ถ้า นักร้องปริศนาเป็นนักร้องเสียเพราะ นั่นหมายความว่า 
ภารกิจส าเร็จ  

 
3.3 เครื่องมือใช้ในการศึกษา 

ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บวิจัยคือ การบันทึกข้อมูลความรุนแรง และ ประเภทของ
ความรุนแรง ทฤษฎีความแรง ของศาสตราจารย์โยฮัน กัลป์ตุง (Johan Gultung) และทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคม ของ อัลเบิร์ต แบนดูรา โดยท าเป็นตารางบันทึกแบ่งเป็น รูปภาพ ความรุนแรงที่
ปรากฏ ผลการวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%81
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ตารางที่ 3.1: ตัวอย่างตาราง :  แสดงการวิเคราะห์ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผ่านทางรายการ  
 I can see your voice 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห ์

 

นาทีที่ ....... 
ลักษณะที่ปรากฏใน
รายการ 

ประเภทของความรนุแรง  
1. ความรุนแรงทางตรง 
2. ความรุนแรงเชิง

โครงสร้าง 
3. ความรุนแรงเชิง

วัฒนธรรม 
 

ตารางที่ 3.2: ตัวอย่างตาราง : ความรุนแรงที่มีผลต่อทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  
 

ภาพ ความรนุแรง ผลการเรยีนรู้ทางสงัคม 
 ลักษณะความ

รุนแรงที่ปรากฏใน
รายการ 

วิเคราะห์ผลกระทบต่อการเรียนรู้
ทางสังคม 

 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เก็บรวบรวมโดยดู รายการ I can see you voice Thailand ย้อนหลัง ผ่านเว็บไซด์ 
Youtube  ทั้ง 31 ตอน Youtube แล้วน ามาใส่ในตารางบันทึกความรุนแรงที่ปรากฏ 

 
3.5 การวเิคราะหข์้อมลู 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีความรุนแรงของ โจฮัน กัลป์ตุง อธิบาย ความ
รุนแรงในขั้นต่างๆ โดยควบคู่ไปกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม เพื่ออธิบายถึงความรุนแรงที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์ และส่งผลต่อผู้รับชม โดย วิเคราะห์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

3.5.1 ความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ I Can See Your Voice มีลักษณะที่ปรากฏ เป็น
ความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 

ภาพ 

ภาพ 



23 

3.5.2 ความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ I can see your voice ด้านภาษา ร่างกาย เพศ 
3.5.3 ความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ I can see your voice ส่งผลต่อการเรียนรู้ทาง

สังคมของผู้ชม 
 

3.6 การน าเสนอข้อมลู 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาเรื่อง “ความรุนแรงบนสื่อโทรทัศน์ ผ่านรายการโทรทัศน์ประเภท

เกมโชว์” ในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน 
3.6.1 รูปแบบความรุนแรง ของศาสตราจารย์โยฮัน กัลป์ตุง (Johan Gultung) แบ่งออกเป็น 

ความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 
 3.6.2 ความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ I Can See Your Voice Thailand ด้าน ภาษา 
ร่างกาย เพศ 
 3.6.3 ความรุนแรงอันมีผลต่อการเรียนรู้ทางสังคม 

 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห๑ข๎อมลู 

 
การวิจัยเรื่อง “ความรุนแรงบนสื่อโทรทัศน๑ ผํานรายการโทรทัศน๑ประเภทเกมโชว๑” เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุํงสนใจวิเคราะห๑ความรุนแรงที่ปรากฏอยูํภายใน
รายการ ประเภททั่วไป สัญลักษณ๑รูปบ๎านสีเขียว ตามด๎วยตัวอักษร ท.ทหาร เป็นรายการทั่วไปที่
เหมาะสมกับผู๎ชมทุกเพศทุกวัย รายการประเภทนี้เป็นรายการที่ให๎สาระและความบันเทิงอยํางไมํมีพิษ
ภัยตํอเด็กและเยาวชน และมีแงํคิดดี ๆ จากสาระให๎กับทุกเพศทุกวัย ซึ่งการใช๎สัญลักษณ๑รูปบ๎านสี
เขียวนั้น สื่อถึงครอบครัว ที่หมายถึงทุกคนสามารถรับชมรายการประเภทนี้ได๎ ซึ่งเป็นรายการ I can 
see your voice Thailand ทางชํอง Workpoint 23  ที่ออกอากาศมาตั้งแตํวันที่ 13 มกราคม 
2559 เป็นรายการที่มีต๎นฉบับมาจากรายการ ในประเทศเกาหลีใต๎ โดยทางบริษัท เวิร๑คพอยท๑ เอ็น
เทอร๑เทนเมนท๑ จํากัด (มหาชน) ซื้อลิขสิทธิ์รายการนี้จาก CJ E&M และ Mnet ในประเทศเกาหลีใต๎ 
นํามาผลิตในรูปแบบของประเทศไทย โดยออกอากาศ ในวันพุธ เวลา 20.15 น. และมีการออกอากาศ
ซ้ํา วันเสาร๑ 22.30-00.30 น.  

ทั้งนี้การวิเคราะห๑รายการ I Can See Your Voice Thailand โดยเริ่มวิเคราะห๑ในซีซั่นที่ 2 
ตั้งแตํ ตอนที่ 80 ถึงตอนที่ 110 รวมแล๎ว วิเคราะห๑ 31 ตอน  

ในการวิเคราะห๑นี้ใช๎วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูลแบํงออกเป็น 3 สํวนดังนี้ 
4.1 รูปแบบความรุนแรง ของศาสตราจารย๑โยฮัน กัลป์ตุง (Johan Gultung) แบํงออกเป็น 

ความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร๎าง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 
4.2 ความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ ด๎านภาษา รํางกาย เพศ 

 4.3 ความรุนแรงอันมีผลตํอการเรียนรู๎ทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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4.1 ผลการวเิคราะห๑ขอ๎มลูความรนุแรงในมติิของความรนุแรงทางตรง ความรนุแรงเชิงโครงสร๎าง 
ความรนุแรงเชงิวฒันธรรม 
 
ตารางที่ 4.1: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See your  
 voice EP.80 แขกรับเชิญ Got 7 (มาร๑ก แบมแบม ย็องแจ ยูคย็อม) วันที่ 18 สิงหาคม 
 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

14.15 
พิธีกรพูดถึงผู๎รํวมรายการ
วํา 
“เขาป้อนอีกคนอีนี่เขิล” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงทางภาษา “อี” 
ใช๎แทนสรรพนามนําหน๎าคนที่
ไมํชอบ  

 

15.04 
พิธีกรพูดถึง ผู๎รํวมรายการ
หญิงวํา 
“บอกเขาวํามีผัวแล๎ว” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงทางภาษาซึ่ง
กระทบตํอความเป็นผู๎หญิงใน
สังคมไทย 

 

18.55 
พิธีกรพูดถึงผู๎รํวมรายการ
วํา “เขาบอกวําอืมๆ โงํ
จริงๆ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาท่ีเป็นการวําดูถูก
ความสามารถของบุคคลอ่ืน 

 

37.36 
ผู๎รํวมรายการพูดวํา 
“กลับบ๎านกํอนนะคืนนี้พ่ี
จะจัดให๎ไฟแลํบเลย” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นการใช๎ภาษาทําให๎รู๎สึกสอง
แงํสองงําม 

 

1.07.07 
พิธีกร แสดงทําทางถีบผู๎
รํวมรายการ 

ความรนุแรงทางตรง 
ความรุนแรงโดยใช๎ทําทางทํา
ร๎ายผู๎อ่ืน ที่ชัดเจน 
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ตารางที่ 4.2: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See Your  
 Voice EP.81 แขกรับเชิญ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

ความรนุแรงทีป่รากฏใน
เทปนี ้ไมสํามารถดยู๎อนหลงั
ได ๎เนื่องจาก EP. นีไ้ด๎ถูกลบ

ไปแลว๎มีเพียงการดู
ย๎อนหลงัผํานไฮไลท๑ซึง่มี

ตอนทา๎ยรายการ 
 

เป็นการท๎าทายกันระหวําง
แขกรับเชิญกับพิธีกร และ 
ลงโทษด๎วยการเอาหน๎าจุํม
ข๎าวมันไกํพร๎อมซอสดํา 

 
ควานรุนแรงที่ปรากฏนั้น มี

คําพูด กู มึง  
 

การกดหัวลงบนจานอาหาร 
 

การเอาไขํไกํตีที่ศีรษะ 
 
 

การตบหัว 

ความรนุแรงทางตรง 
การทําร๎ายรํางกาย 

การใช๎อาหารเป็นสํวนหนึ่ง
ของการทําโทษ 

 
ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 

การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 
และ “กู” 
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ตารางที่ 4.3: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See Your  
 Voice EP.82 แขกรับเชิญ แอม เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร วันที่ 30 สิงหาคม 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

20.17 
พิธีกรพูด 
“อันนี้กูงงไปหมดแล๎ว
นะเนี้ย” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ 

 

20.35 
ผู๎รํวมรายการเตะคนที่อยูํบน
เตียง 

ความรนุแรงทางตรง 
การใช๎ทําทางทําร๎าย
รํางกายบุคคลอ่ืน 

 

20.54 
ภาพ แสดงการเลํนกันในผ๎า
หํม ในเชิงลามก 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การแสดงทําทางเลํนกันใน
ผ๎าหํม ผู๎ชมรับรู๎ถึง
ความหมายที่มีสอดแทรก
อยูํคือ การรํวมเพศ เป็น
ความรุนแรงลามก 
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ตารางที่ 4.4: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See Your  
 Voice EP.83 แขกรับเชิญ มีเรีย เบเนเดดตี้ (นัท) วันที่ 6 กันยายน 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

01.44 
ผู๎รํวมรายการ “ดีใจมากคํะที่
จะได๎เปิดซิงคุณโต๐” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
คําวํา “ซิง” ในความหมาย
โดยนัยของผู๎พูดแสดงถึง
การมีความสัมพันธ๑ทาง
เพศกันในครั้งแรก เป็น
ความรุนแรงด๎านภาษาทํา
ให๎รู๎สึกลามก 

 

59.48 
ผู๎รํวมรายการ 
“หมุนสามรอบขนานนี้ไมํเอา
เมรุเผาเลยละคํะ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นการตีความ เป็น
ความหมายเชิง
เปรียบเทียบกับความตาย 
เป็นความรุนแรงด๎านภาษ 

 

01.00.20 
ผู๎รํวมรายการ 
“ไมํต๎องขูํกูไมํเชื่อ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ 
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ตารางที่ 4.5: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See Your  
 Voice EP.84 แขกรับเชิญ ประยูร ศรีจันทร๑ (ไผํ พงศธร) วันที่ 13 กันยายน 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

11.43 
ผู๎รํวมรายการ 
“แมํบ๎านอายุ90ยังเรียกมึงๆ
อยูํเลย” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ 

 

23.44 
พิธีกรแสดงทําทางเตะผู๎รํวม
รายการ 

ความรนุแรงทางตรง 
การใช๎ทําทางทําร๎าย
รํางกายผู๎อ่ืน 

 
 

 01.40 
ผู๎รํวมรายการ 
“ถึงผมจะได๎หลํอเทําซันแตํถ๎า
เรื่องความมัน ซันก็ซันเถอะ
ครับ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นการใช๎ภาษาท่ีแฝง
ความหมายทางเพศ 
ความสัมพันธ๑ทางเพศ 
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ตารางที่ 4.6: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See Your  
 Voice EP.85 แขกรับ ปรีติ บารมีอนันต๑ (แบงค๑ วงแคลช) 20 กันยายน 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

08.33 
พิธีกร 
“เพราะเราไมํคํอยดูสํวนมาก
เราฉุดไปเลย” 
แขกรับเชิญ 
“คนเราถ๎ามีจิตสํานึกแบบนี้ก็
จะคิดแบบนี้” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ 

 

02.49 
แขกรับเชิญพูด 
เอาขี้ราดเลย 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ 

 

08.20 
ผู๎รํวมรายการพูด 
“ไมํชอบอีไอซ๑” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ 

 

 

15.33  
ผู๎รํวมรายการแสดงทําทางตบ
ผู๎รํวมรายการด๎วยกัน 

ความรนุแรงทางตรง 
การทําทางทําร๎ายรํางกาย
บุคคลอื่น 

 

04.45 
พิธีกรพูด 
“มามึงมาไปกะกู” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ 
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ตารางที่ 4.7: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See Your  
 Voice EP.86 แขกรับเชิญ ศิริพร อยูํยอด (ตั๊ก) วันที่ 27 กันยายน 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

6:54 
แขกรับเชิญ “สร๎างให๎แมํมึง
เถอะ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 
 

 

12:13 
ผู๎รํวมรายการ “แมํเขาไมํได๎
ดํานะ เขาแคํมํวงอมเขียว” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคาย 
เปรียบเทียบ สํอเสียดสีผิว 
 

 

19:15 
“โต๐จูบตั๊ก” 
ผู๎รํวมรายการจูบแขกรับ
เชิญ 

ความรนุแรงทางตรง 
การแสดงทําทางลํวงละเมิด
ทางเพศผู๎อื่น 

 

20:03 
แขกรับเชิญ1 “รู๎ไหมที่นี่คือ
สตู” 
แขกรับเชิญ2 “รู๎ ชั้นรู๎วํามึง
คือศัตรู” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 
 

 

02:06 
“พ่ีป๋องโดนตบ” 
ผู๎รํวมรายการตบกัน 

ความรนุแรงทางตรง 
ภาพการแสดงทําทางทําร๎าย
รํางกาย 

 
 

(ตารางมีตํอ) 
 
 
 



32 

ตารางที่ 4.7 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.86 แขกรับเชิญ ศิริพร อยูํยอด (ตั๊ก) วันที่ 27 กันยายน 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

03:36 
ผู๎รํวมรายการ “แมํเขาไมํได๎
ดํานะ แมํเขาด้ําดํา” 
 
 
 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคาย 
เปรียบเทียบ สํอเสียดสีผิว 
 

 

03:44 
แขกรบัเชิญ “กูเกลียดมึงอํะ
อีนุ๎ย” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 
 

 

03:54 
แขกรับเชิญ “เสียงเขาไมํได๎
ขี้เหรํนะ ขี้หมาชัดๆ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคาย 
เปรียบเทียบ ทําให๎เกิดความ
อับอาย 
 

 

06:51 
นักร๎องปริศนา:ทั้งตลกดี 
หน๎าตาดี ทั้งปากดี อุ๏ปส๑ 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นรุนแรงทางภาษาที่ใช๎คํา
ดําโดยนัย 

 

08:54 
แขกรับเชิญ “พ่ีคิดไมํถึงเลย
นะลูกวําหนูจะร๎องเพราะ
ขนาดเนี่ย อืม...ตอแหลจน
เม็ดสุดท๎าย 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงด๎านภาษาเป็นคํา
ดํา 

 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.7 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.86 แขกรับเชิญ ศิริพร อยูํยอด (ตั๊ก) วันที่ 27 กันยายน 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

11:14 
ผู๎รํวมรายการ “หรือเป็น
แบบพ่ีสุนารีวําเพราะหมดอี
นั้นนะเพ้ียน” 
 
 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงด๎านภาษาเป็นคํา
ดํา 

 

16:34 
ผู๎รํวมรายการ “โหํ....ไมํใชํ
นักร๎องอยํางนั้นไอ๎บ๎า” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงด๎านภาษาเป็นคํา
ดํา 

 

21:05 
ผู๎รํวมรายการ “โหํพํอกูยัง
ไมํตายโหํอีบ๎า” 

ความรนุแรงเชงิโครงสร๎าง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 
 

 

02:27 
“พ่ีตั๊กเฟรี่ยงเก๎าอ้ี” 

ความรนุแรงทางตรง 
ทําทางลักษณะทําร๎ายสิ่งของ
ให๎เกิดความเสียหาย 

 

02:44 
ผู๎รํวมรายการ “โอ๎โหํมึงเต๎น
ขนาดเนี่ยจะเหลืออะไรให๎กู
ลํะ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 

 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.7 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.86 แขกรับเชิญ ศิริพร อยูํยอด (ตั๊ก) วันที่ 27 กันยายน 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

03:55 
ภาพเต๎นของนักร๎องไมํ
สุภาพ 
 

ความรนุแรงเชงิวฒันธรรม 
การเต๎นยั่วยุทางเพศ 

 

13:58 
พิธีกร “น๎อง....เออมึงพูดสิ
เดี๋ยวกูซวย” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 

 

05:16 
แขกรับเชิญ “กูร๎องอ่ันนั้นกู
ร๎อง” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 

 

06:24 
แขกรับเชิญ “แตํไตอนนี้กู
เริ่มเกลียดมึงแล๎ว 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 

 

07:07 
แขกรับเชิญ “ใครบอกมึง” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 

 

07:22 
ผู๎รํวมรายการ “หนูตบปาก
แตกไปเลย ทําไมอํะๆ
ตอแหล...คํะ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง
ความรุนแรงด๎านภาษาเป็นคํา
ดํา 

 
 



35 

ตารางที่ 4.8: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See Your  
 Voice EP.87 แขกรับเชิญ แจ๏ส ชวนชื่น และวง สปุกนิก ปาปิยอง กุ๏กกุ๏ก วันที่ 4 
 ตุลาคม 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

04.30 
พิธีกรพูดกับนักร๎องรับเชิญ 
“ศิลปินเขาตายแล๎ว” 

ความรุนแรงเชิง
โครงสร๎าง 
การใช๎ภาษาหยาบคาย
ในรายการ 

 

04.50 
แขกรับเชิญเลําเหตุการณ๑ตอนไป
ตลาด “หลํอตายลํะมึงมึงไอ๎
สัตว๑” 

ความรุนแรงเชิง
โครงสร๎าง 
การใช๎ภาษาหยาบคาย
ในรายการ 

 

05.24 
แขกรับเชิญพูด 
“สองคนนี้ร๎องเพราะแตํบุคลิก
เพ้ียน” 

ความรุนแรงเชิง
โครงสร๎าง 
การใช๎ภาษาดําทอ 
บุคลิกภาพของบุคคล
อ่ืน 

 

10.18 
แขกรับเชิญพูด “มึงไมํมีไรมึงก็
กลับบ๎านได๎นะ เหมือนกูกําลัง
เครียดกับมึง” 

ความรุนแรงเชิง
โครงสร๎างการใช๎ภาษา
หยาบคายในรายการ 

 

03.10 
แขกรับเชิญเตะผู๎รํวมรายการ 

ความรุนแรงทางตรง 
การใช๎ทําทางทําร๎าย
รํางกายบุคคลอ่ืน 
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ตารางที่ 4.9: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See Your  
 Voice EP.88 แขกรับเชิญ นภัสสร ภธูรใจ (นิว) ปิยนุช เสอืจงพรู (จิ๋ว) วันที่ 11 ตุลาคม 
 2560 
 

 
 
ตารางที่ 4.10: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See Your 
 Voice EP.89 แขกรับเชิญ ปนัดดา เรื่องวุฒิ (ลูกนัท) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

11.13 
ผู๎รํวมรายการ 
“กูเลํนแทบตายแมํงยังไมํหัน
มา” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ 

 

17.24 
ผู๎รํวมรายการ 
“คําดํามันนํากลัวมาตัวตัวกับ
กูเอาป่ะลํะ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ 
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ตารางที ่4.11: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.90 แขกรับเชิญ อานนท๑ สายแสงจันทร๑ (ปู แบล็คเฮด) ครั้งที่ 2  
 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

04.09 
พิธีกรพูดวํา “เป็นไงพ่ี
รู๎สึกม้ัยวํามีสัมพเวสีอยูํ
รอบตัวเขา” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นความรุนแรงด๎านภาษาท่ี
เสียดสีผู๎อ่ืน 

 

08.36 
ผู๎รํวมรายการ พูดวํา “อี
ดอก” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “อีดอก”  

 

12.23 
ผู๎รํวมรายการ “แกพูด
เฉยๆไมํแคํพูดบํอย ๆ เมีย
กูเริ่มมอง” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “กู” 

 

13.26 
ผู๎รํวมรายการ “โอ๎ยทําเหี้ย
อะไร” 

ความรนุแรงทางตรง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “เหี้ย” 
เป็นคําดําที่มีมานานและทุก
คนเข๎าใจวําเป็นคําดําทอ
กระทบจิตใจโดยตรง 
ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
คําดํา “เหี้ย” นั้นเป็นคําดําท่ี
มีความหมายเปรียบเทียบ 

 
 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.11 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.90 แขกรับเชิญ อานนท๑ สายแสงจันทร๑ (ปู แบล็คเฮด) ครั้งที่  

 2  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

15.14 
ผู๎รํวมรายการ “อยากชวน
คุณไปอยูํบนโลกกลมๆของ
นมเล็ก ๆ ของเรา” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาสํอเรื่องเพศ 

 

15.48 
ผู๎รํวมรายการ “คนที่เล็ก
สั้นเหมือนพี่ปู” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาสํอเรื่องเพศ 

 

32.53 
พิธีกร “กูวําแล๎วเชียวให๎
ถํวงไปกับไอ๎เข็มขัดสั้น” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “กู” 

 

45.50 
ผู๎รํวมรายการ “เห็นแว็ป 
แรกผมก็วําเป็นผ๎าสีผูกศาล
พระภูมิ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาพูดสํอเสียดการ
แตํงกายผู๎อ่ืน 

 

47.00 
ผู๎รํวมรายการ “ถ๎าไมํใชํ
เมื่อลงมากูจะตบให๎หัวทิ่ม
เลย” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “กู” 
 

 
 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.11 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.90 แขกรับเชิญ อานนท๑ สายแสงจันทร๑ (ปู แบล็คเฮด) ครั้งที่  

 2  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

01.00.17 
พิธีกร “เลํนทั้งมือทั้งตีน
เดี๋ยวกูจะเลํนมึงด๎วย” 
 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “กู ตีน” 
 

 

01.05.23 
ผู๎รํวมรายการ “พอแล๎ว
อยํามาตลกมากกูหายใจมา
ทัน” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “กู” 
 

 

01.10.28  
ผู๎รํวมรายการถีบกันเอง 
(พ่ีป๋องถีบนุ๎ย) 

ความรนุแรงทางตรง  
การใช๎การกระทําทําร๎าย
รํางกายคนอ่ืน 
 

 

01.22.24 
ผู๎รํวมรายการ  
“ตอนแรกเขาก็จะจ๎างอยูํ
หรอกแตํตอนมึงพูด” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 
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ตารางที่ 4.12: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสีย ผํานทางรายการ I Can See Your  
 voice EP.91 แขกรับเชิญ บันฑิต แซํโง๎ว (หมู มูซู) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

ความรนุแรงทีป่รากฏใน
เทปนี ้ไมสํามารถดยู๎อนหลงั
ได ๎เนื่องจาก EP. นีไ้ด๎ถูกลบ
ไปแลว๎มีเพียงการดู
ย๎อนหลงัผํานไฮไลท๑ 
ผู๎รํวมรายการ “ถ๎ามึงรู๎สิ่ง

เหลําน้ําทําไมไมํนํามาอแด็ป
กับการร๎องของมึงละ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 

 

 

ผู๎รํวมรายการ “ที่เค๎าบอก
วําเป็นพนักงานต๎อนรับบน
เครื่องบิน นําจะไมํใชํ จริงๆ 

แล๎วนําจะเป็นของพ่ี
มากกวํา 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงที่มีความหมาย
สํอไปทางเรื่องเพศ 

 

ผู๎รํวมรายการ แสดงทําทาง
เต๎นยั่วยุ 

ความรนุแรงเชงิวฒันธรรม 
การเต๎นที่แสดงความยั่วยุ 
สํอเรื่องเพศ 
 

 
 

ผู๎รํวมรายการ “ถ๎าเค๎าเป็น
เสือนะมึงเป็นควายดีกวํา” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นการใช๎ภาษาท่ีพูดดําสอ
เสียด 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.12 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสีย ผํานทางรายการ I Can See 
 Your Voice EP.91 แขกรับเชิญ บันฑิต แซํโง๎ว (หมู มูซู) วันที่ 15 พฤศจิกายน 

 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

ผู๎รํวมรายการ แสดงทําทาง 
โดนฟาดแซํ ด๎วยหางเสือ 

ความรนุแรงทางตรง 
เป็นการแสดงทําทางความ
รุนแรงการทําร๎ายรํางกาย  
 
ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การแสดงทําทาง สํอ เรื่องเพศ 
 

 

พิธีกร ถีบ ผู๎รํวมรายการ ความรนุแรงทางตรง 
เป็นการแสดงทําทางทําร๎าย
รํางกายกัน 
 

 

ผู๎รํวมรายการ “อ๎าวอีกนี่” ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นภาษาท่ีหยาบคายใช๎คําดํา 
 

 

ผู๎รํวมรายการ กระชากหัว ความรนุแรงทางตรง 
เป็นความรุนแรงทางรํางกาย 
 

 

ผู๎รํวมรายการ “พ่ีมะตูมครับ
ถ๎าผมฝากตุ๏กตาไว๎ที่พ่ีแล๎ว
ผมไปเอาคืนที่ห๎องพ่ีมะตูม
ได๎รึป่าวครับ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นความรุนแรงที่สํอ
ความหมายเรื่องเพศ การยั่วยุ 
 

 

(ตารางมีตํอ) 



42 

ตารางที่ 4.12 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสีย ผํานทางรายการ I Can See 
 Your Voice EP.91 แขกรับเชิญ บันฑิต แซํโง๎ว (หมู มูซู) วันที่ 15 พฤศจิกายน 

 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

ผู๎รํวมรายการ  “น๎องคนนี้ดี
ทุกอยํางเสียอยํางเดียวไป

โฟกัสที่อีมะตูม” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นภาษาท่ีหยาบคายใช๎คําดํา 

 

ผู๎รํวมรายการ “เรื่องหลับ
นอนต๎องให๎พี่ต๎นหอมชํวย

สอน” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นความรุนแรงสํอเรื่องเพศ 

 

ผู๎รํวมรายการ “ความรักทํา
ให๎คนตาบอด แตํถ๎าพ่ีหมู
อยากกอดมาลองกับพวก

หนูได๎นะคํะ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นความรุนแรงที่สํอ
ความหมายเรื่องเพศ การยั่วยุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

ตารางที่ 4.13: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.92 แขกรับเชิญ ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์ (หวาย) วันที่ 22  
 พฤศจิกายน 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

ความรนุแรงทีป่รากฏใน
เทปนี ้ไมสํามารถดยู๎อนหลงั
ได ๎เนื่องจาก EP. นีไ้ด๎ถูกลบ
ไปแลว๎มีเพียงการดู
ย๎อนหลงัผํานไฮไลท๑ 

 
การจูบของผู๎รํวมรายการ 

ความรนุแรงทางตรง 
เป็นความรุนแรงสํอเรื่องเพศ 

 

ผู๎รํวมรายการ  
“พ่ีลิงขา อยําทําหน๎าหนู 
ปกติหน๎าหนูก็เหี้ยอยูํแล๎ว” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นภาษาท่ีหยาบคายใช๎คํา
ดํา 

 

 

การทําร๎างกายด๎วยการราด
โคลน 

ความรนุแรงทางตรง 
เป็นการแกล๎งกันทําร๎าย
รํางกาย 
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ตารางที่ 4.14: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.93 แขกรับเชิญ ธนทัต ชัยอรรถ (แกงส๎ม) วันที่ 29 พฤศจิกายน 
 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

09.07 
แขกรับเชิญ “ไมํได๎ขายเอา
มากินกูวํา” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “กู” 

 

15.24 
แขกรับเชิญ “เออ….พักกิน
ของไปกํอนเลย ยาวกูเชื่อ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “กู” 

 

21.08 
พิธีกร “เอ๎ยมึงไมํต๎องมา
เรียนกับครูกู” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 
และ “กู” 

 

42.01 
แขกรับเชิญ “ไมํใชํชั้นไมํโงํ
ขนานนั้น” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาดําทอผู๎อื่น 

 

58.29 
พิธีกร “โห ไอ๎เลว” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาดําทอผู๎อื่น 

 

59.54 
พิธีกร “แหม ใจบุญขึ้นมา
เลยนะมึง” 

ความรนุแรงทางตรง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 
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ตารางที่ 4.15: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.94 แขกรับเชิญ โปเตโต๎ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

29.57 
พิธีกร “คนเลํนดนตรีได๎มึง
เพ้ียนขนาดนี้เลยหรอ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง”  

 

30.12 
แขกรับเชิญ 
“ถ๎ามันร๎องกูเลิกอํะ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 

 

34.08 
ผู๎รํวมรายการ “เดี๋ยวกูสูง
ขนาดนี้มึงมองไมํเห็นกูเลย
หรอ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 

 

34.16 
ผู๎รํวมรายการ “ได๎ใหมํน๎อง
อาจจะเพลียแตํได๎ที่เป็นเมีย
น๎องอาจจะมันดี” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นความรุนแรงที่พูดถึงเรื่อง
เพศ 

 

34.26 
ผู๎รํวมรายการ  
“ของดี ๆ มีให๎กินของอีกา
ทุเรศ” 
 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “อี” 

 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.15 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
  Your Voice EP.94 แขกรับเชิญ โปเตโต๎ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

36.37 
แขกรับเชิญ “แนะๆไอ๎เนี้ย
โยนกูอยํางเดียวเลย” 

ความรนุแรงเชงิโครงสร๎าง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 

 

38.07 
ผู๎รํวมรายการ “ตอนนี้น๎อง
ไมํคิดแตํตอนที่คิดแตํคนคิด
คือผัวมึงนั่งดูอยูํ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 

 

52.54 
ผู๎รํวมรายการ “ก็เขาถาม
กูม้ัยลํะ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 

 

01.00.07 
ผู๎รํวมรายการ “พอฟังปุ๊บ
อยากแตํงงานเลยกู” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 

 

01.21.35 
แขกรับเชิญ “กระชากก็เป็น
การแสดงลักษณะเหมือนมึง
เอาจริงๆ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 
ความรนุแรงทางตรง  
การใช๎ทําทางแสดงการทําร๎าย
รํางกาย 
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ตารางที่ 4.16: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.95 แขกรับเชิญ จิรายุทธ ผโลประการ (Urboy TJ) วันที่13  
 ธันวาคม 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

01.53 
พิธีกร “แตํงตัวดรหมดเลย
ยกเว๎นมึงแตํงเหี้ยอะไรของ
มึงเนี่ย” 

ความรนุแรงทางตรง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “เหี้ย” 
เป็นคําดําที่มีมานานและทุก
คนเข๎าใจวําเป็นคําดําทอ
กระทบจิตใจโดยตรง 
 
ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “เหี้ย 
มึง” 

 

10.32 
ผู๎รํวมรายการ “ได๎ยินเสียงจี
ยอนดังกวําอีนี่” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “อี” เป็น
สรรพนามนําหน๎า 

 

04.58 
ผู๎รํวมรายการ “อยูํเอาเถอะ
แมํจันทร๑” 
ผู๎รํวมรายการ “แจ็คจัณไร” 

ความรนุแรงทางตรง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ เป็นคําดํา  
 

 

05.21 
พิธีกร “ถ๎ามึงพูดนะกูจะพูด
เรื่องมึงที่ชลบุรี” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 
และ “กู” 

 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.16 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.95 แขกรับเชิญ จิรายุทธ ผโลประการ (Urboy TJ) วันที่13  
 ธันวาคม 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

03.10 
ผู๎รํวมรายการ “อะไรๆอยูํ
ดีๆก็เลํนก”ู 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 
และ “กู” 

 

03.09 
ผู๎รํวมรายการ “ตอนจบมาชี้
ที่เราหันมาแล๎วมึงโดนแนํ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 
และ “กู” 

 

05.40 
ผู๎รํวมรายการ “กลับไปคืนนี้
กูจะให๎เมียใสํชุดนี้” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 
และ “กู” 

 

07.28 
ผู๎รํวมรายการ “เอาคํะตัว
มึงอํะให๎เขา” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 
และ “กู” 

 

05.42 
พิธีกร “ถ๎าน้ําแดงไมํได๎เอา
เลือดหัวไอ๎แจ็คมาให๎ได๎” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นการแสดงถึงการใช๎กําลัง
และ ใช๎สีแดงเป็นเรื่องของ
เลือด 
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ตารางที่ 4.17: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
 Your voice EP.96 แขกรับเชิญ เจ็ตเซ็ตเตอร๑ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 
 ความรุนแรงที่ปรากฏใน

เทปนี้ ไมํสามารถดูย๎อนหลัง
ได๎ เนื่องจาก EP. นี้ได๎ถูกลบ
ไปแล๎วมีเพียงการดูย๎อนหลัง
ผํานไฮไลท๑ 

 

 
ตารางที่ 4.18: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสีย ผํานทางรายการ I Can See Your  
 Voice EP.97 แขกรับเชิญ นรารักษ๑ ใจบํารุง (เต๎น) วันที่ 27 ธันวาคม 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

0.54 
พิธีกร “เออ เอาเสียงปกติที่
มึงคุยกันอยูํบ๎าน” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง  
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 
 

 

01.20 
พิธีกร “อันนี้ดรีมทีมชุดทีม
ใหญํพ่ีหนึ่งได๎เสียชีวิต
ระหวํางการเดินทาง” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นความรุนแรงด๎านภาษา 
กลําวแชํงผู๎อ่ืนเรื่องของความ
ตาย 

 

05.22 
ผู๎รํวมรายการ “ใครจับคุณ
แตํงตัวแบบนี้กูเกลียดมาก
เลย” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” และ 
“กู” 
 

 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.18 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสีย ผํานทางรายการ I Can See 
 Your Voice EP.97 แขกรับเชิญ นรารักษ๑ ใจบํารุง (เต๎น) วันที่ 27 ธันวาคม  
 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

27.14 
ผู๎รํวมรายการ “ไมํใชํแคํ
โบราณฟังแล๎วนําจะ
มโหฬารนะอีบ๎า” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “อีบ๎า” 
 

 

27.48  
ผู๎รํวมรายการ “ตรุษจีนอยํา
ออกจากบ๎านนะลูก ทําไม กู
วําไมํรอด” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 
และ “กู” 

 

29.23 ผู๎รํวมรายการเตะ
ผู๎อื่น 
 

ความรนุแรงทางตรง  
การทําร๎ายรายกายผู๎อื่น 
 
 

 

31.33 
ผู๎รํวมรายการ “ยังไมํได๎กูไมํ
มีงานตํออยูํแล๎ว” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 
และ “กู” 

 

44:35 
ผู๎รํวมรายการ “มึง2 คนโดน
แน”ํ 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 
และ “กู” 

 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.18 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสีย ผํานทางรายการ I Can See 
 Your Voice EP.97 แขกรับเชิญ นรารักษ๑ ใจบํารุง (เต๎น) วันที่ 27 ธันวาคม  
 2560 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

45:00 
ผู๎รํวมรายการ “เนี่ยกูยอม
เป็นควายกับมึงเลยนะเนี่ย” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 
และ “กู” 

 

01:00:26 
ผู๎รํวมรายการ “เพ้ียนแนํ ๆ
เหงื่อกรามไหลออกเลยมึง” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 
และ “กู” 

 

01:20:19 
ผู๎รํวมรายการ “อีตัวซวย” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ เป็นคําดํา 
 

 

01:20:29 
ผู๎รํวมรายการ “นามสกุลกูก็
ตั้งให๎มึงตอบแทนกูอยํางนี้
หรอ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 
และ “กู” 

 

01:21:26 
ผู๎รํวมรายการถีบผู๎อ่ืน 

ความรนุแรงทางตรง  
การทําร๎ายรายกาย 
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ตารางที่ 4.19: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.98 แขกรับเชิญ อิน บูโดกัน วันที่ 3 มกราคม 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

 7:34 
แขกรับเชิญพูดกับ กลุํม
นักสืบวํา  โอ๎ยๆ ไอ๎หอย ไอ๎
สูง 

ความรุนแรงเชิงโครงสร๎าง 
ความรุนแรงที่ใช๎คําเสียดสีใน
เรื่องรูปรํางที่วํากันไปมา โดย
ใช๎บรรทัดฐานของความสูงมา
เป็นคําเสียดสี 

 

10:54  
ขณะที่นักสืบวิเคราะห๑การ
แตํงกายของนักร๎องปริศนา 
แขกรับเชิญก็พูดแทรกขึ้นวํา 
แตํงยังไงเขาก็ไมํเอามึง
หรอกพ่ี 

ความรุนแรงเชิงโครงสร๎าง 
ความรุนแรงที่ใช๎ถ๎อยคําเสียด
สี ทําให๎รู๎สึกอับอาย โดยใช๎
บริบทของ ความรู๎สึก 
รูปลักษณ๑หน๎าตา  

 

26.26 
นักสืบได๎ท๎าทายแขกรับเชิญ
วําหากนักร๎องคนที่แขกรับ
เชิญคิดวําร๎องเพ้ียน ร๎อง
เพลงเพราะ จะยอมให๎
พิธีกร แขกรับเชิญ นักสืบ 
นักดนตรี ใช๎รองเท๎าวางที่
หน๎าของเขาและพุดวํา ให๎
เรียกวําหน๎าส๎นตีน 

ความรุนแรงเชิงโครงสร๎าง 
ความรุนแรงจากการท๎าทาย 
และ ใช๎คําพูด “หน๎าส๎นตีน” 
ในความหมายของหน๎าส๎นตีน
คือ คําดํา ที่หยาบคาย  
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ตารางที่ 4.19 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.98 แขกรับเชิญ อิน บูโดกัน วันที่ 3 มกราคม 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

27.44 
นักสืบพูดวํา วันนี้หนูจะ
ได๎ผัวแล๎ว  

ความรนุแรงเชงิวฒันธรรม 
คําพูด “หนูจะได๎ผัว” ทาง
วัฒนธรรมของไทยนั้น ถือวําเป็นสิ่ง
ที่ผู๎หญิงไทยไมํควรพูด ถือเป็น
ความหยาบคายที่มีความรุนแรง
กระทบตํอผู๎ชม 

 

ผู๎รํวมรายการทํานหนึ่ง
น้ํามือไปล๎วงก๎นและ
นํามาป้ายลิ้นผู๎รํม
รายการอีกทําน 

ความรนุแรงทางตรง 
เป็นลักษณะของการแกล๎ง ให๎ผู๎ดู 
สนุก และขบขัน แตํในความเป็น
จริง เป็นสิ่งที่นํารักเกียจ ในการล๎วง
ก๎น แล๎ว นํามาป้ายที่ลิ้นของ
ผู๎ถูกกระทํา 

 

1:11:13 
พิธีกร  
แขกรับเชิญ 
นักสืบ  
นักดนตรี  
ใช๎รองเท๎าวางที่หน๎าของ
นักสืบที่ได๎ท๎าทายวํา
นักร๎องปริศนาที่ได๎ร๎อง
เพลงกับแขกรับเชิญร๎อง
เพลงเพี้ยน แตํนักร๎อง
ปริศนาร๎องเพลงเพราะ 
เขาจึงถูกทําโทษตามคํา
ท๎าทายของตัวเอง 

ความรนุแรงทางตรง 
การนําเอารองเท๎ามาวางไว๎ตรงหน๎า
ถือเป็นความรุนแรงที่ไมํเคารพกัน 
ของ คนในสังคม เป็นสิ่งที่แสดงถึง
ความหยาบคายในลักษณะของ
ทําทาง โดยใช๎ความขบขันมากลบ
ความรุนแรงทางตรง 
ความรนุแรงทางวฒันธรรม 
ในบริบท ของประเทศไทย นั้น 
รองเท๎าถือวําเป็นสิ่งที่ อยูํลํางสุด 
ไมํสามารถ ยกเท๎าให๎ หรือ เอา
รองเท๎ามาเลํน ในลักษณะ การวาง
บนใบหน๎าได๎ ถือ เป็นความรุนแรง 
ทําให๎ผู๎อ่ืนถูกมองวําเป็น คนต๎อยต่ํา 
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ตารางที่ 4.20: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.99 แขกรับเชิญ บูด๎าเบส วันที่ 10 มกราคม 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

1.05  
แก๏งนักสืบ พูดวํา 
“ตีนกาอยูํตรงนี้ แตํ
เดี๋ยวตีนกูจะไปอยูํตรง
นั้น 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงที่เกิดข้ึนนั้นเป็นความ
รุนแรง ด๎านภาษา โดยเน๎น 
ประโยคคล๎องจองกัน แตํมีคํา
หยาบคายอยูํในประโยค คือคําวํา 
“ตีน”  

 

4.06 
แก๏งนักสืบ พูดถึงเพ่ือน
รวมรายการ วํา “เจอพ่ี
ผมฮะเกาหอย” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงที่เกิดข้ึนเป็นการแฝง
ความหมายโดยนัย  

 

8.59  
แก๏งนักสืบ พูดถึง ผู๎รํวม
รายการ “สังเกตหัวเขํา
เค๎าไหมครับ ด๎านมาก ถู
บ๎านไมํใช๎ม็อบถูด๎วย
เขํา” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงพูดสํอเสียดลักษณะ
ทางกายภาพของผู๎อื่น โดยมุํงเน๎น
ให๎คนที่ถูกพูดถึงเกิดความอับอาย 

 

28.22  
แก๏งนักสืบ พูดถึง ผู๎รํวม
รายการ “เสียงแหบ
ขนาดนี้จะเพราะได๎ไง 
เสียงเหมือนกอลั่มมาหา
แหวน” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงพูดสํอเสียดลักษณะ
ทางกายภาพของผู๎อื่น โดยมุํงเน๎น
ให๎คนที่ถูกพูดถึงเกิดความอับอาย 

 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.20 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียงผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.99 แขกรับเชิญ บูด๎าเบส วันที่ 10 มกราคม 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

30.58  
แก๏งนักสืบ พูดวํา 
“สวรรค๑อยูํในอกนรงอยูํ
ในใจ แตํพอมองใกล๎ๆ 
ทําไมสวรรค๑เธอใหญํจัง” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงในลักษณะของการ
พูดประโยคคล๎องจองกัน แตํแฝง
ความหมายโดยนัย เป็นเรื่องของ
หน๎าอกผู๎หญิง  

 

58.13  
พิธีกร พูดวํา “น๎องเขา
บอกวําชํวยมาเอาผ๎าเช็ด
ตีนออกไปหนํอย” 

ความรนุแรงทางตรง 
ความรุนแรงทางภาษา โดยใช๎คํา
หยาบคาย คําวํา “ตีน” 

 

ผู๎เข๎ารํวมรายการแสดง
ทําทีหาเรื่องผู๎รํวม
รายการอีกทํานเชิงใชํ
ความรุนแรงทางกิริยา 
 

ความรนุแรงทางตรง 
ใช๎ความรุนแรงการขํมขูํ ด๎วย
กิริยา ทําทาง ที่ไมํเหมาสม 

 

1.15.20 
ผู๎รํวมรายการถูกทําโทษ 
ด๎วยการพํนน้ําที่มีสีใสํ
หน๎า แตํผู๎รํวมรายการ
กลับอมน้ําที่พํนมาแล๎ว
พํนกลับผู๎ที่ทําการลงโทษ 

ความรนุแรงทางตรง 
การพํนน้ํา ใสํหน๎าผู๎อ่ืน เป็นการ
แสดงลักษณะของการไมํให๎เกียรติ 
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ตารางที่ 4.21: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.100 แขกรับเชิญ แทคทู คัลเลอร๑ วันที่ 17 มกราคม 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 
 

 

25.47นักสืบพูดวํา เหี้ย
จดผิดไอ๎เว็บเหี้ยเอ๎ย 
เพราะจํากลอนจีบสาว
จากโทรศัพท๑ผิด 

ความรนุแรงทางตรง  
การใช๎ภาษาหยาบคายในรายการ 
ด๎วยคําวํา “เหี้ย” เป็นคําดําที่มี
มานานและทุกคนเข๎าใจวําเป็นคํา
ดําทอกระทบจิตใจโดยตรง 
ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎งความ
รุนแรงจากคําหยาบคาย คําวํา 
“เหี้ย” 

 

48.05 แก๏งนักสืบ พูด
ภาษาเขมร แล๎วให๎ ผู๎รํวม
รายการแปล ซึ่ง
ความหมายแปลวํา 
“น๎องเป็นควาย” 

ความรนุแรงทางตรง 
คําวํา น๎องเป็นควาย เป็นคําดํา ที่
นํามาเปรียบเทียบกับสัตว๑ 
ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความหมายเปรียบเทียบ คําวํา 
“ควาย” เป็นเสมือนสัตว๑ที่โงํ  

 

1.09.02 ภาพการลงโทษ
ผู๎ตอบผิด โดยใช๎อาหาร 
มาเป็นสํวนของการแกล๎ง
กัน ใช๎ไขํต๎ม และ ผงโจ๏ก 
มาราดใสํศีรษะ 

ความรนุแรงทางตรง 
ภาพความรุนแรงที่ปรากฏเป็น
ภาพของการทําร๎ายรํางกายกัน
ของผู๎รํวมรายการ  
 
ความรนุแรงเชงิวฒันธรรม 
อาหาร ในวัฒนธรรมไทย ถือวํา
เป็นสิ่งที่ไมํสมควรนํามาเลํน หรือ 
ขว๎างปาใสํกัน  
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ตารางที่ 4.22: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.101 แขกรับเชิญ บี5 วันที่ 24 มกราคม 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

พิธีกรถามวํา “ลองพูด
หยาบๆให๎ดูหนํอย” 
ผู๎รํวมรายการพูดวํา “ไอ๎
การณ๑พํอมึงพร๎อมยัง”  

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงที่ในวัฒนธรรมไทย 
ถือวํา บุพการี ไมํสามารถนํามา
เลํนหรือล๎อเลํนได๎ แตํผู๎รํวม
รายการได๎นําคําวํา “พํอ” ซึ่ง 
หมายถึงพํอของพิธีกร มาพูดถึง
ในรายการ เชิงล๎อเลํน  

 

พิธีกรท๎าทายรํวมผู๎
รายการอีกทํานหนึ่งให๎
ทําตัวหยาบคายด๎วยการ
ท๎าตบ 

ความรนุแรงทางตรง 
การแสดงทําทาง กิริยา ตบ  

 

ผู๎รํวมรายการบอกกับ
นักรอ๎งปริศนาวํา มึงอํะ
ตัวปัญหา 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นความรุนแรงทางด๎านภาษา ที่
ใช๎คําพูดหยาบคาย  

 

เนื่องจากนักร๎องปริศนา
ได๎ร๎องเพลงไปแล๎วพิธีกร
ได๎ถามความคิดเห็นกับผู๎
รํวมรายการทํานหนึ่ง 
เขาจึงบอกวํา “มึงไมํต๎อง
ร๎องหรอกกูวํา” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงทางภาษา ที่เป็นการ
ดูถูกผู๎รํวมรายการ 

 

ผู๎รํวมรายการได๎รับเชิญ
ให๎เต๎นกับนักร๎องปริศนา 
และมี ผู๎รํวมรายการอีก
ทํานบอกวํา “บรรยากาศ
เหมือนอยูํในสวนนงนุช” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎คําพูดเสียดสี วําเพ่ือนรํวม
รายการเป็น เสมือนสัตว๑ โดยใช๎
โครงสร๎างของ “สวนสัตว๑”  
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ตารางที่ 4.23: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.102 แขกรับเชิญ ไท ธนาวุฒิ วันที่ 31 มกราคม 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 
 

 
 

นาทีที่ 1.19 
 
พิธีกร1 : คนอื่นเขา
ปกติมันมีอยูํตัวเดียว 
พิธีกร2 : ขอให๎ทําน
เตรียมใจสักนิดนึง 
เพราะวํา น๎องฟรอย มา
จากศูนย๑มะเร็ง วันนี้
นําจะเป็นไมํก่ีวัน
สุดท๎าย 
ผู๎รํวมรายการ : ฟรอยๆ 
เห็นอยูํหลัดๆ  
 

ความรนุแรงทางโครงสรา๎ง  

 

นาทีที่ 1.38 
 
ผู๎รํวมรํายการ : พี่ป๋อง
หน๎าเหมือนตาตุํมหมา 

ความรนุแรงความรนุแรงเชิง
โครงสรา๎ง 
เป็นการดําตรงๆ โดยใช๎ 
คําศัพท๑ ทั่วไป แตํมี
ความหมายที่ไมํมาเป็นคําดํา 

 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.23 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can  
 See Your Voice EP.102 แขกรับเชิญ ไท ธนาวุฒิ วันที่ 31 มกราคม 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

น.15.51 
ผู๎รํวมรํายการ : อุสาห๑
ทําบุญตักบาตรอุทิศสํวน
กุศลให๎  

ความรนุแรงเชงิวฒันธรรม 
ความรุนแรง เกี่ยวเนื่องกับ
เรื่องพ้ืนฐาน ประเทศไทย ที่
มีความเชื่อ เรื่องการ ตายไป
แล๎ว เป็นวิญญาณ ต๎องมีอุทิศ
สํวนกุศลไปให๎  ซึ่งในบริบทนี้
เป็นการ วํา ผู๎เสียหายวําตาย
ไปแล๎ว 

 

น.44.06 
ผู๎รํวมรายการโดนทํา
โทษ ที่ท๎ากันไว๎ใน
ตอนต๎นรายการ จึงนํา
แป้ง มาเทใสํผู๎รํวม
รายการ ทั้ง 3 คน  

ความรนุแรงทางตรง 
มีการลงมือกระทํา ให๎
ผู๎ถูกกระทํา เสียหาย โดย
อาศัย บริบทของการท๎าทาย  
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ตารางที่ 4.24: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.103 แขกรับเชิญ ฮาย อาภาพร นครสวรรค๑ วันที่ 7 กุมภาพันธ๑ 
 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

 

 
 

แนะนําผู๎รํวมรายการ
ที่มาใหมํ โดยเป็นนักร๎อง
อาชีพทั้งหมด  
 
พิธีกร1 : นักร๎อง
คุณภาพ นักร๎องคุณภาพ 
นักร๎องคุณภาพ “ตํ่า” 
 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ด๎วยการแนะนําตัวผู๎รํวมรายการ 
ในฐานะของ นักร๎องอาชีพ และ
ให๎คําจํากัดความ ในเชิงเสียดสี 
ด๎วยคําวํา “ตํ่า” การ
ตีความหมายคํานี้ เป็นความ
รุนแรงที่ไมํได๎กระทําโดยตรงทาง
กายภาพ แตํเป็น การทําให๎
เจ็บปวดด๎านความรู๎สึก ในเชิง
ลบ ความหมายโดยนัย คือ 
นักร๎องไมํมีคุณภาพ เป็นความ
รุนแรง ที่ทําให๎หมดกําลังใจ 

 

 

 
 

ผู๎รํวมรายการชาย แสดง
กิริยา หอม ลวนลาม อัน
หมายถึงการลํวงละเมิด 
เพศตรงข๎าม 
 
ผู๎รํวมรายการหญิง 
แสดง กิริยา กระชาก
ศีรษะ ผู๎รํวมรายการชาย 

ความรนุแรงทางตรง 
ผู๎รํวมรายการชาย กระทํากิริยา 
ลวนลาม แดนเซอร๑ อันเป็น
ความรุนแรงทางตรง โดยมีความ
ถึง การลํวงละเมิดเพศตรงข๎าม 
ผู๎รํวมรายการหญิง กระชาก 
ศีรษะ ผู๎รํวมรายการชาย เป็น
การทําร๎ายรํางกาย ซึ่งกัน โดย
ทางตรง 

 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.24 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can  
 See Your Voice EP.103 แขกรับเชิญ ฮาย อาภาพร นครสวรรค๑ วันที่ 7  
 กุมภาพันธ๑  2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

 

ผู๎รํวมรายการหญิง  
แหมํ หลํอกวําผัวที่บ๎าน
อีกอะ เห๎ย เพ่ือน ถ๎าไมํ
เอาเบอร๑ 6 ไว๎นะ กูตบ 
เลยนะ 

ความรนุแรงทางตรง 
เป็นการใช๎วาจาในการทําร๎าย
รํางกาย “กูตบเลยนะ” เป็น
ภาษา ที่มีการแสดงถึง กริยา 
และคําพูด “ตบ” ออกมาพร๎อม
กัน 
ความรนุแรงทางวฒันธรรม 
เนื่องด๎วย เป็นความเชื่อ และ
ทัศนคติ ซึ่งทําหน๎าที่สนับสนุน
รองรับความรุนแรง  ทําให๎ 
บุคคลอื่น ต๎องคล๎อยตาม  หรือ 
ทําให๎รู๎สึก โดยใช๎วิธีการขํมขํู 
ด๎วยภาษา และ กิริยา อันเป็น
ผลให๎เกิดการคล๎อยตาม  

 

 
 

พิธีกร ตบศีรษะ ผู๎รํวม
รายการ 

ความรนุแรงทางตรง 
พิธีกร ตบหัว ผู๎รํวมรายการ 
แสดงถึง ความรุนแรงทางกาย 
ที่เห็นได๎ชัด รวมถึงตําแหนํง ที่
ตบ เป็นศีรษะ ในวัฒนธรรม
ไทย ศีรษะถือเป็นสิ่งที่ไมํ
สามารถ กระทําเชํนนี้ได๎ เป็น
การแสดงถึงความไมํให๎เกียรติ 
ความเป็นมนุษย๑ด๎วยกัน 

 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.24 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can  
 See Your Voice EP.103 แขกรับเชิญ ฮาย อาภาพร นครสวรรค๑ วันที่ 7  
 กุมภาพันธ๑  2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

 

ผู๎รํามรายการ พูดถึง 
นักร๎อง วํา “ได๎จังหวะแตํ
หมาไมํแดก” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นการกลําววําร๎ายตํอ จิตใจ
มนุษย๑ด๎วยกัน เป็นลักษณะการ
สร๎างความรุนแรงผําน คําหยาบ
คาย ตีความหมายโดยนัย วํา 
“ไมํได๎เรื่อง” ใช๎ลักษณะการ
เปรียบเทียบกับสิ่งที่อยูํใกล๎ตัว 
และสิ่งที่ เป็นที่ ดูถูกของคนใน
สังคม  
 

 

 

ผู๎รํวมรายการกลําว “ถึง
จะเพ้ียน แตํฉันชอบอีตัว
นี้นะ บอกตรง ๆ นาง
เป็นคนมีของพลังเยอะ
มาก เธอโดนเส๎นทุกคน
เลยรู๎ไหม อีดอก” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นการกลําวถึง บุคคลอื่น โดยใช๎ 
คําสรรพนาม วํา “อีตัวนี้” และ 
“อีดอก” ซึ่งเป็น การกลําวได๎วํา 
เป็นความรุนแรงที่มี การเหยียด 
ลักษณะทางเพศทางเลือก โดย
สรรพนามนําหน๎าเป็นคําดํา 
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ตารางที่ 4.25: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.104 แขกรับเชิญ ไทรอัม คิมด็อม วันที่ 14 กุมภาพันธ๑ 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

4:45 
พิธีกรพูดวํา เขาไปจีบ
หรือกระทืบคุณครับ 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ความรุนแรงทางภาษา ทํา
ให๎อีกฝ่ายรู๎สึกกลัว 

 

11.32 
พิธีกรกลําววํา”ผมให๎สอง
คําวําหน๎าด๎านกับนักสืบ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
 
การใช๎ความรุนแรงทางภาษา 
เป็นคําดําโดยตรงตรง 

 

5.09 
พิธีกรทักทายแขกรับเชิญ
วําไมํเจอกันนานพวกพ่ี
แกํไปเยอะเลย 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงในเรื่องภาษา การ
ทักทาย และใช๎เรื่องของอายุเข๎า
มาเสียดสี 

 

5.51  
หน๎าตาใช๎งานไมํได๎แตํ
ลีลาใช๎งานได๎ 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงในเรื่องภาษา การ
ใช๎ภาษา สํอเสียดในเรื่องลามก 

 

17.43 
ถ๎านอยากอ๎วนให๎กินชีส
แตํถ๎าอยากร๎องซีดให๎มา
หานุ๎ย 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงในเรื่องภาษา การ
ใช๎ภาษา สํอเสียดในเรื่องลามก 
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ตารางที่ 4.26: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.105 แขกรับเชิญ เกํง ธชย วันที่ 21 กุมภาพันธ๑ 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

3.47 
ภาพความรุนแรงของ
แก๏งนับสืบ ที่ ผู๎รํวม
รายการชาย แสดง
ทําทางตบหน๎า ผู๎รวม
รายการหญิง 
 

ความรนุแรงทางตรง 
ความรุนแรงที่เกิดจากกระกระทํา
ของการ ขมขูํ และตบตี ระหวําง
ผู๎ชายและผู๎หญิง 

 

13.53 
แก๏งนักสืบ พูดถึง ผู๎รํวม
รายการ “ลิปสติกแทํง
เดียวใช๎ประมาณอาทิตย๑
เดียวก็หมด 
 
 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงที่เกิดข้ึน จากการใช๎
ภาษา ที่เสียดสี เรื่องทางกายภาพ
ของผู๎รํวมรายการ 

 

21.17 
แก๏งนักสืบ พูดถึง ผู๎รํวม
รายการ “นําจะสํงโรง
เพาะเห็ด” 
 
 
 

ความรนุแรงทางโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงที่เกิดข้ึน จากการใช๎
ภาษา ที่เสียดสี เรื่องทางกายภาพ
ของผู๎รํวมรายการ 

 

24.26 
แก๏งนักสืบ พูดถึง ผู๎รํวม
รายการ “ไอ๎น๎อยเอ๎ย 
เช็คประสาทหนํอย” 

ความรนุแรงทางตรง 
ความรุนแรง จากการใช๎ภาษา ดํา 
ผู๎รํวมรายการ 

 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.26 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can  
 See Your Voice EP.105 แขกรับเชิญ เกํง ธชย วันที่ 21 กุมภาพันธ๑ 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

41.33 
แก๏งนักสืบ มีการท๎าทาย
เรื่องเสียร๎องผู๎รํวม
รายการ และเกิดภาพ 
การทะเลาะ กัน 
ระหวําง ฝ่ายชาย กับ
ฝ่ายหญิง 

ความรนุแรงทางตรง 
ความรุนแรงที่เกิดข้ึนจาก ภาพ
การทะเลาะวิวาท ภายในรายการ 

 

 

48.57 
แก๏งนักสืบ พูดวํา “มี
นวดหน๎าด๎วยฝ่าเท๎า
ไหม” 
 
 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรง ของการเสียดสี ผู๎
รํวมรายการด๎วยกัน เรื่องของการ
ใช๎ภาษา ที่แฝงความหมายโดยนัย
วํา “การทืบหน๎า” 

 

 

 

1.08.30  
ภาพแสดงการลงโทษ 
ของการท๎ายทายใน
รายการ ด๎วยการนําเอา 
ของเหลว (ดินสอพอง) 
มาราดตัวผู๎ แพ๎การท๎า
ทาย 

ความรนุแรงทางตรง 
เป็นความรุนแรงที่เกิดจากกระทํา
ระหวํางรํายกาย กับรํางกาย ของผู๎
รํวมรายการเอง โดยทําให๎ผู๎รํวม
รายการเกิดความเสียหาย 

 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.26 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can  
 See Your Voice EP.105 แขกรับเชิญ เกํง ธชย วันที่ 21 กุมภาพันธ๑ 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

  

 
ตารางที่ 4.27: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.106 แขกรับเชิญ China Doll วันที่ 28 กุมภาพันธ๑ 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

1.00 
ทําทางการชวนทะเลาะ
ของพิธีกร แล๎วพูดวํา 
“เอาซักหนํอยไหม” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงด๎านภาษา เชิง
ก๎าวร๎าว และใช๎กําลังในการ
ตัดสินปัญหา 

 

24.15 
ผู๎รํวมรายการ พูดวํา 
“ความเซ็กซ่ีไมํอยูํที่
เสื้อผ๎าแตํอยูํที่ลีลา” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
ความรุนแรงในเรื่องภาษา การใช๎

ภาษา สํอเสียดในเรื่องลามก 

 

31.44 
แก๏งนักสืบ ล๎อเลียนเสียง
ของผู๎รํวมรายการ พูดวํา 
“ก๏าบๆ เป็ดอาบน้ําใน
คลอง เสียงเหมือนเป็ด” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
 
การใช๎ภาษาสํอเสียด กับผู๎รํวม
รายการ ในเรื่องลักษณะทางเสียง
แหบ จนทําให๎อับอาย 

 

40.52 
แก็งนักสืบ ร๎องเพลงยํอๆ 
แล๎ว พูดกับพิธีกรวํา 
“เตี้ย” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ความรุนแรงทางภาษา 
เป็นคําดําโดยตรงตรง 

 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.27 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can See  
  Your Voice EP.106 แขกรับเชิญ China Doll วันที่ 28 กุมภาพันธ๑ 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

1.07.30 
ภาพการทําโทษผู๎รํวม
รายการ โดยราดอาหาร
ลงบนศีรษะแก๏งนักสืบ 

ความรนุแรงทางตรง 
ภาพความรุนแรงที่ปรากฏเป็น
ภาพของการทําร๎ายรํางกายกัน
ของผู๎รํวมรายการ  
ความรนุแรงเชงิวฒันธรรม 
อาหาร ในวัฒนธรรมไทย ถือวํา
เป็นสิ่งที่ไมํสมควรนํามาเลํน หรือ 
ขว๎างปาใสํกัน 

 
ตารางที่ 4.28: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.107 แขกรับเชิญ ปาล๑มม่ี วันที่ 7 มีนาคม 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

11.35 
แขกรับเชิญ พูดถึงแก๏ง
นักสืบวํา “เพ้ียน” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ความรุนแรงทางภาษา 
เป็นคําดําโดยตรงตรง 

 

17.13 
แก๏งนักสืบ พูดถึง แขก
รับเชิญวํา “สะดือดํา” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาสํอเสียด กับผู๎รํวม
รายการ ในเรื่องลักษณะทาง
ทางกายภาพ จนทําให๎อับอาย 

 

45.00 
ภาพการลวนลามผู๎รํวม
รายการ 

ความรนุแรงทางตรง 
ความรุนแรงทางเพศ ลักษณะ
ของการลวนลาม ผู๎รํวม
รายการ 

 

(ตารางมีตํอ) 
 



68 

ตารางที่ 4.28 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can See  
  Your Voice EP.107 แขกรับเชิญ ปาล๑มม่ี วันที่ 7 มีนาคม 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

45.07 
ภาพกระชากศีรษะ 

ความรนุแรงทางตรง 
ความรุนแรงทางภาพ ที่มีการ
ทําร๎ายรํางกายกัน 

 

1.04.45 
ภาพการทําร๎ายรํางกาย
ผู๎รํวมรายการ  

ความรนุแรงทางตรง 
ความรุนแรงทางภาพ ที่มีการ
ทําร๎ายรํางกายกัน 

 
ตารางที่ 4.29: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.108 แขกรับเชิญ มงคล สิงห๑ชา (แซ็ค ชุมแพ) วันที่ 14 มีนาคม  
 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

8:51ลิง"ลักษณะอยาก
ถีบซุปตาร๑" 

ความรนุแรงทางตรง 
เป็นความรุนแรงด๎านรํางกาย 
คือการ “ถีบบุคคลอื่น” 

 

15:24แซค"อยากลอง
เป่าแซคป่าวครับ" 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นใช๎ภาษาให๎ความหมายสอง
แงํสองงําม โดยการ
เปรียบเทียบ 

 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.29 (ตํอ): แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can See  
  Your Voice EP.108 แขกรับเชิญ มงคล สิงห๑ชา (แซ็ค ชุมแพ) วันที่ 14 มีนาคม  
  2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

24:24มะตูม"แล๎วคุณ
นกไมํบ๎าผช.หรอค๎ะ" 

ความรนุแรงทางตรง 
เป็นการใช๎ภาษาพูดสํอเสียดให๎
บุคคลอื่นเกิดความอับอาย 

 
ตารางที่ 4.30: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.109 แขกรับเชิญ สําราญ ชํวยจําแนก (อ๊ิด วงฟลาย) วันที่ 21  
 มีนาคม 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

26:07 
ผู๎รํวมรายการกลําว 
“ใจหมาล๎วน ๆ” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นการใช๎ภาษากลําววําผู๎อื่น
โดยเปรียบเทียบความหมายกับ
สัตว๑ 
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ตารางที่ 4.31: แสดงการวิเคราะห๑ความรุนแรงทางภาพ และเสียง ผํานทางรายการ I Can See  
 Your Voice EP.110 แขกรับเชิญ สุพล พัวศิริรักษ๑ (เบล) วันที่ 28 มีนาคม 2561 
 

รปูภาพ ความรนุแรงทีป่รากฏ วเิคราะห๑ 

 

16:31 
พิธีกรพูดวํา “ใจพ่ีนี่
ไมํใชํใจเด็ดนะ นี่ใจหมา
เลย” 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
เป็นการใช๎ภาษาโดย
เปรียบเทียบความหมายกับ
สัตว๑ 

 

22:56  
แขกรับเชิญ “เป๊กก้ีมี
คนมารับยังจ๎ะ” 
ผู๎รํวมรายการ “ยังไมํมี
เลยคํะ” 
แขกรับเชิญ “เดิน
กลับไปเองเถอะมึง” 
 

ความรนุแรงเชงิโครงสรา๎ง 
การใช๎ภาษาหยาบคายใน
รายการ ด๎วยคําวํา “มึง” 

 
ตารางที่ 4.32: ความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ ความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร๎าง 
 ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม  
 

ตอนที ่(EP) แขกรบัเชญิ 
มิตขิองความรุนแรง 

ทางตรง โครงสรา๎ง วฒันธรรม 

80 Got7 (มาร๑ก ,แบมแบม , ย็องแจ , ยู
คย็อม)  

 5  

81 เรืองศักดิ ์ลอยชูศักดิ์ (เจมส๑) 1 1  

82 เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร (แอม) 1 2  
83 มีเรีย เบเนเดดตี้ (นัท)  3  

84 ประยูร ศรีจันทร๑ ( ไผํ พงศธร )  1 2  

(ตารางมีตํอ) 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88_%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%A3


71 

ตารางที่ 4.32 (ตํอ): ความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ ความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร๎าง 
 ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม  
 

ตอนที ่(EP) แขกรบัเชญิ 
มิตขิองความรุนแรง 

ทางตรง โครงสรา๎ง วฒันธรรม 

85 ปรีติ บารมีอนันต๑ (แบงค๑ วงแคลช) 1 4  
86 ศิริพร อยูํยอด (ตั๊ก) 2 18  

87 แจ๏ส ชวนชื่นและวง สปุกนิก ปาปิยอง 
กุ๏กกุ๏ก 

1 4  

88 นภัสสร ภธูรใจ (นิว),  ปิยนุช เสือจง
พรู (จิ๋ว) 

 3  

89 ปนัดดา เรืองวุฒิ (ลูกนัท)  2  

90 อานนท๑ สายแสงจันทร๑ (ปู แบล๏คเฮด) 
ครั้งที่ 2 

2 12  

91 บัณฑิต แซํโง๎ว (หมู มูซู) 3 9 1 

92 ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์ (หวาย) 2 1  
93 ธนทัต ชัยอรรถ (แกงส๎ม) 1 5  

94 โปเตโต๎ 1 10  

95 จิรายุทธ ผโลประการ (UrboyTJ) 2 8  
96 เจ็ตเซ็ตเตอร๑ ไมํพบวีดีโอ   

97 นรารักษ๑ ใจบํารุง (เต๎น) 2 11  
98 อินทิรา ยืนยง (อิน บูโดกัน) 2 3 2 

99 บุดด๎า เบลส 3 5  

100 แทตทูคัลเลอร๑ 3 2 1 
101 บีไฟว๑ 1 4  

102 ธนาวุฒิ ชวธนาวรกุล (ไท ธนาวุฒิ) 1 2 1 

103 อาภาพร นครสวรรค๑ (ฮาย) 2 3 1 
104 ไทยอัมพ๑ส คิงดอม  5  

105 ธชย ประทุมวรรณ (เกํง) 4 3  

(ตารางมีตํอ) 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%AA_%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A3_%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%88
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B9
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B9
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%87%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95_%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89
http://www.wikiwand.com/th/UrboyTJ
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
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ตารางที่ 4.32 (ตํอ): ความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ ความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร๎าง 
 ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม  
 

ตอนที ่(EP) แขกรบัเชญิ 
มิตขิองความรุนแรง 

ทางตรง โครงสรา๎ง วฒันธรรม 

106 ไชนําดอลส๑ 1 4 1 
107 อีฟ ปานเจริญ (ปาล๑มมี่) 3 2  

108 มงคล สิงห๑ชา (แซ็ค ชุมแพ) 2 1  

109 สําราญ ชํวยจําแนก (อ๊ีด วงฟลาย)  1  
110 สุพล พัวศิริรักษ๑ (เบล)  2  

 รวม 42 137 7 

 
จากตารางสรุปความรุนแรงนั้น แสดงให๎เห็นวําความรุนแรงเชิงโครงสร๎างภายในรายการมีอยูํ

เป็นจํานวนมากซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดความรุนแรงของศาสตราจารย๑โยฮัน กัลป์ตุง (Johan 
Gultung) ที่ความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสร๎างนั้น สามารถเกิดขึ้นได๎เป็นอันดับต๎นๆ
มากกวําความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม  

ความรุนแรงที่ปรากฏในรายการนั้นยังสามารถจําแนกลักษณะของความรุนแรงที่ปรากฏใน
รายการได๎อีกทั้งหมด 3 ประเภทคือ  

1. ความรุนแรงทางด๎านภาษา เชํน พูดสํอเสียด  คําดํา คําหยาบคาย  
2. ความรุนแรงทางด๎านรํางกาย เชํน การตีศีรษะ การกระชากผม 
3. ความรุนแรงทางด๎านเพศ เชํน การลวนลาม การพูดเชิงลามกอนาจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
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4.2 ลกัษณะความรนุแรงที่ปรากฏในรายการ I Can See Your Voice Thailand ดา๎นภาษา ราํงกาย 
เพศ 
 
ตารางที่ 4.33: ลักษณะความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ I Can See Your Voice Thailand ด๎าน 
 ภาษา รํางกาย เพศ 
 

ตอนที ่(EP) แขกรบัเชญิ 
จาํนวนครัง้ของลักษณะความรนุแรง 

ภาษา ราํงกาย เพศ 
80 Got7 (มาร๑ก ,แบมแบม , ย็องแจ,  

ยูคย็อม)  
4 1  

81 เรืองศักดิ ์ลอยชูศักดิ์ (เจมส๑) 1 2  

82 เสาวลักษณ๑ ลีละบุตร (แอม) 1 1 1 

83 มีเรีย เบเนเดดต้ี (นัท) 3   
84 ประยูร ศรีจันทร๑ ( ไผํ พงศธร )  2 1  

85 ปรีติ บารมีอนันต๑ (แบงค๑ วงแคลช) 4 1  
86 ศิริพร อยูํยอด (ตั๊ก) 17 2 2 

87 แจ๏ส ชวนชื่น และวง สปุกนิก  
ปาปิยอง กุ๏กกุ๏ก 

4 1  

88 นภัสสร ภธูรใจ (นิว),  ปิยนุช เสือจง
พรู (จิ๋ว) 

2 1  

89 ปนัดดา เรืองวุฒิ (ลูกนัท) 2   

90 อานนท๑ สายแสงจันทร๑  
(ปู แบล๏คเฮด) ครั้งที่ 2 

11 1 2 

91 บัณฑิต แซํโง๎ว (หมู มูซู) 4 2 7 

92 ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์ (หวาย) 1 1 1 
93 ธนทัต ชัยอรรถ (แกงส๎ม) 6   

94 โปเตโต๎ 10  1 

95 จิรายุทธ ผโลประการ (UrboyTJ) 10   
96 เจ็ตเซ็ตเตอร๑ ไมํพบวีดีโอ 

(ตารางมีตํอ) 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88_%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%A3
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%AA_%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A3_%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%88
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B9
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B9
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%87%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95_%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89
http://www.wikiwand.com/th/UrboyTJ
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ตารางที่ 4.33 (ตํอ): ลักษณะความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ I Can See Your Voice Thailand 
 ด๎านภาษา รํางกาย เพศ 
 

ตอนที ่(EP) แขกรบัเชญิ 
จาํนวนครัง้ของลักษณะความรนุแรง 
ภาษา ราํงกาย เพศ 

97 นรารักษ๑ ใจบํารุง (เต๎น) 12 2  
98 อินทิรา ยืนยง (อิน บูโดกัน) 3 2 1 

99 บุดด๎า เบลส 5 2 1 

100 แทตทูคัลเลอร๑ 2 1  
101 บีไฟว๑ 4 1  

102 ธนาวุฒิ ชวธนาวรกุล (ไท ธนาวุฒิ) 3 1  

103 อาภาพร นครสวรรค๑ (ฮาย) 5 2 1 
104 ไทยอัมพ๑ส คิงดอม 5 1  

105 ธชย ประทุมวรรณ (เกํง) 5 3  

106 ไชนําดอลส๑ 4 1 1 
107 อีฟ ปานเจริญ (ปาล๑มมี่) 2 2 1 

108 มงคล สิงห๑ชา (แซ็ค ชุมแพ) 2 1  
109 สําราญ ชํวยจําแนก (อ๊ีด วงฟลาย) 1   

110 สุพล พัวศิริรักษ๑ (เบล) 2   

 รวม 133 33 7 
 
 จากตารางแสดงความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ อับดับที่ 1 คือความรุนแรงด๎านภาษา เป็น
ความรุนแรงที่ปรากฏในทุกตอนของรายการ I Can See Your Voice Thailand คิดเป็นทุกชํวง
รายการมีความรุนแรงด๎านภาษาปรากฏอยูํ และรองลงมาเป็นความรุนแรงด๎านรํางกาย ซึ่งเป็นความ
รุนแรงที่ปรากฏในตอนท๎ายของรายการเป็นสํวนใหญํ และอันดับสุดท๎าย เป็นความรุนแรงด๎านเพศ  
 ความรุนแรงด๎านภาษาในรายการนั้นสามารถแบํงออกได๎เป็น 3 รูปแบบคือ การใช๎คําหยาบ
คาย การดําทอโดยตรง และการเสียดสีในเชิงลบ  
 ความรุนแรงด๎านรํางกายในรายการสํวนใหญํเป็นการทําร๎ายรํางกาย หรือการแกล๎งกันใน
ตอนท๎ายของรายการ (ที่ได๎มีการท๎าทายเอาไว๎) โดยความรุนแรงทางรํางกายท่ีปรากฏนั้น มีเพียง 2-3 
ครั้งตํอ 1 ตอน 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
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 ความรุนแรงทางเพศในรายการปรากฏขึ้นน๎อย โดยในบางตอนไมํได๎มีความรุนแรงด๎านเพศ
เลย มีเพียงแคํการแสดงทําเต๎นที่ เหย๎ายวนในบางตอนเทํานั้น 
 
4.3 ความรนุแรงอนัมผีลตํอการเรยีนรูท๎างสงัคม 

การเรียนรู๎ทางสังคม (Social Learning Theory) พฤติกรรมความรุนแรงของพิธีกร ผู๎รํวม
รายการ และแขกรับเชิญที่พยายามให๎รูปแบบของรายการมีความสนุกมีผู๎ชมที่สามารถดูได๎ตั้งแตํต๎น
จนจบรายการโดยเบื่อหนําย สามารถเรียกเรตติ้งได๎รวมถึงเป็นผลสื่อเนื่องไปในการดูย๎อนหลังเพ่ือ
เรียกความนิยมของรายการตํอผู๎ชม โดยพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นบํอย ๆ ซ้ํา ๆ ในรายการ I 
Can See Your Voice Thailand นี้สามารถแบํงความรุนแรงอันที่มีผลตํอทฤษฎีการเรียนรู๎ทางสังคม
ได๎เป็น  3 ลักษณะ คือ 

4.3.1 ความรุนแรงที่มีผลตํอทฤษฎีการเรียนรู๎ทางสังคม ด๎านภาษา เป็นความรุนแรงเกิดขึ้น
ทั้งภาษาที่หยาบคาย และการพูดสํอเสียด ลํอแหลม หมิ่นเหมํสื่อความในเชิงลบ เชํน เหี้ย กู มึง สัตว๑ 
หน๎าด๎าน อันมีความหมายทางตรง และการพูดเชิงสอเสียดเปรียบเทียบ เชํน หมาไมํแดก เตี้ย สะดือ
ดํา ซึ่งคําเหลํานี้มีการกลําวซ้ําหลายครั้งจนทําให๎ผู๎ชมเกิดการเลียนแบบคําพูดเหลํานี้ 
 
ตารางที่ 4.34: ความรุนแรงที่มีผลตํอทฤษฎีการเรียนรู๎ทางสังคม ด๎านภาษา 
 

ภาพ ความรนุแรง ผลการเรยีนรู๎ทางสงัคม 

 
แขกรับเชิญ “รู๎ ชั้นรู๎วํามึงคือศัตรู” 

 
ผู๎รํวมรายการ “เนี่ยกูยอมเป็นควาย
กับมึงเลยนะเนี่ย” 

การใช๎คําหยาบคาย 
เชํน  กู มึง 

การใช๎คําหยาบคายและเป็นคําที่
เป็นสรรพนามแทนตัวเองและ
บุคคลอื่นด๎วยคําวํา กู มึง บํอยครั้ง
จึงเกิดการสังเกตพฤติกรรมการใช๎
ภาษาของบุคคลที่ถือวําเป็นบุคค
สาธารณะ และในบางครั้งเป็น
บุคคลตัวอยํางของเยาวชน คน
ทั่วไป และแสดงออกมาเป็นสรรพ
นามแทนตัวเอง เหมือนคําพูดใน
รายการ 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.34 (ตํอ): ความรุนแรงที่มีผลตํอทฤษฎีการเรียนรู๎ทางสังคม ด๎านภาษา 
 

ภาพ ความรนุแรง ผลการเรยีนรู๎ทางสงัคม 

 
ผู๎รํวมรายการ พูดวํา “อีดอก” 

 
ผู๎รํวมรายการ “โอ๎ยทําเหี้ยอะไร” 

การใช๎คําพูดดํา
ทอ เชํน สัตว๑ 
เหี้ย ตอแหล อี
ดอก 

การใช๎คําหยาบคายในการดําทอ
สํงผลให๎เกิดการสังเกตจากการใช๎
คําหยาบหลายครั้งๆ จนทําให๎ผู๎ชม
เกิดความชินในคําหยาบเหลํานี้
และนํามาใช๎ตํอโดยไมํรู๎ตัว 

 
ผู๎รํวมรายการ “ถ๎าเค๎าเป็นเสือนะมึงเป็น
ควายดีกวํา” 

 
แขกรับเชิญ “ไมํใชํไมํโงํขนานนั้น” 

การใช๎ภาษาพูด
สํอเสียด เชํน 
ควาย โงํ ดํา เตี้ย 

ความรุนแรงด๎านภาษาโดยคําดําที่
เป็นการเปรียบเทียบกับสิ่งตําง ๆ 
นั้นบํอยครั้งจะเกิดเป็นการสังเกต
ของผู๎ชมและสํงผลให๎ในบางสถาณ
การณ๑มีเหตุการณ๑คล๎ายๆที่เหมือน
ในรายการ ผู๎ชมก็จะพูดคําหยาบ
คายเหลํานี้ออกมาโดยไมํรู๎ตัว 
เพราะความชินในด๎านคํา
เปรียบเทียบเหลํานั้น 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.34 (ตํอ): ความรุนแรงที่มีผลตํอทฤษฎีการเรียนรู๎ทางสังคม ด๎านภาษา 
 

ภาพ ความรนุแรง ผลการเรยีนรู๎ทางสงัคม 

 
ผู๎รํวมรายการ “เนี่ยกูยอมเป็นควายกับ

มึงเลยนะเนี่ย” 

  

 
ผู๎รํวมรายการ “ดีใจมากคํะที่จะได๎เปิด

ซิงคุณโต๐” 

 
ผู๎รํวมรายการ 
“ถึงผมจะได๎หลํอเทําซันแตํถ๎าเรื่องความ

มัน ซันก็ซันเถอะครับ” 

 
ผู๎รํวมรายการ “เรื่องหลับนอนต๎องให๎พ่ี

ต๎นหอมชํวยสอน” 

การใช๎ภาษาพูด
สํอเรื่องเพศ 
โดยใช๎
ความหมาย
เปรียบเทียบให๎
เข๎าใจวํากําลังพูด
เรื่องเพศ หรือ 
สองแงํสองงําม 

การพูดสํอความหมายเรื่องเพศนั้น
จะปรากฏได๎คํอยข๎างยากแตํด๎วย
วัตถุประสงค๑ของผู๎พูดแล๎วต๎องการ
สื่อความหมายเรื่องเพศแตํใช๎
คําพูดเปรียบเทียบ โดยผู๎ชมได๎รับ
ความหมายโดยนัยแตํเข๎าใจ
ตรงกันและเกิดพฤติกรรมเลียบ
แบบตํอเนื่องในการใช๎ความหมาย
ดังกลําวในชีวิตจริง 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.34 (ตํอ): ความรุนแรงที่มีผลตํอทฤษฎีการเรียนรู๎ทางสังคม ด๎านภาษา 
 

ภาพ ความรนุแรง ผลการเรยีนรู๎ทางสงัคม 

 
นักสืบพูดวํา วันนี้หนูจะได๎ผัวแล๎ว 

 
แก๏งนักสืบ พูดถึงเพ่ือนรวมรายการ วํา 

“เจอพ่ีผมฮะเกาหอย” 

  

 
4.3.2 ความรุนแรงที่มีผลตํอทฤษฎีการเรียนรู๎ทางสังคม ด๎านรํางกาย สํวนใหญํเป็นความ

รุนแรงที่เกิดจากผู๎รํวมการ หรือพิธีกรเองที่กระทําตํอแขกรับเชิญ หรือกระทําตํอผู๎รํวมรายการเอง
ด๎วยกัน เชํน การกระชากผม การตบ การตี การแกล๎งกันภายในรายการ การพํนน้ําใสํกัน เหตุการณ๑
เหลํานี้เป็นเหตุการณ๑ที่ไมํปกติที่บุคคลทั่วไปจะกระทํากับคนอ่ืนด๎วยกันเองได๎ แตํด๎วยพฤติกรรม
เหลํานี้ปรากกฎบํอยครั้ง เป็นผลกระทบให๎ผู๎ชมเวลาเจอเหตุการณ๑ที่คล๎ายๆกันจะแก๎ไขหรือแสดง
พฤติกรรมเลียนแบบกับความรุนแรงที่ปรากฏและได๎รับชมมากํอน 
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ตารางที่ 4.35: ความรุนแรงที่มีผลตํอทฤษฎีการเรียนรู๎ทางสังคม ด๎านรํางกาย 
 

ภาพ ความรนุแรง ผลการเรยีนรู๎ทางสงัคม 

 
ผู๎รํวมรายการ กระชากหัว 

 
แขกรับเชิญ “กระชากก็เป็นการแสดง
ลักษณะเหมือนมึงเอาจริงๆ” 

 
ผู๎รํวมรายการหญิง แสดง กิริยา 
กระชากศรีษะ ผู๎รํวมรายการชาย 

 
ภาพกระชากศีรษะ 

การแสดงความ
รุนแรงโดยการ
กระชากหัวบุคคล
อ่ืน 

ความรุนแรงด๎านรํางกายท่ีเกิดขึ้น
นั้นเป็นความรุนแรงแสดงถึงการ
ทําร๎ายรํางกายและเห็นได๎ชัดเจน
จนผู๎ชมเกิดความชินและนําไป
แสดงออกตํอ ในเหตุการณ๑ที่
คล๎ายๆกัน หรือเป็นการตัดสิน
การแก๎ปัญหาด๎วยความรุนแรง
เหลํานี้ 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.35 (ตํอ): ความรุนแรงที่มีผลตํอทฤษฎีการเรียนรู๎ทางสังคม ด๎านรํางกาย 
 

ภาพ ความรนุแรง ผลการเรยีนรู๎ทางสงัคม 

 
การทําร๎างกายด๎วยการราดโคลน 

 
การพํนน้ําที่มีสีใสํหน๎า  

 
การแกล๎งกัน ใช๎ไขํต๎ม และ ผงโจ๏ก มา

ราดใสํศีรษะ

 
นําแป้ง มาเทใสํผู๎รํวมรายการ 

 
การนําเอา ของเหลว (ดินสอพอง) มา

ราดตัวผู๎ แพ๎การท๎าทาย 

 
ภาพการทําโทษผู๎รํวมรายการ โดยราด

อาหารลงบนศีรษะแก๏งนักสืบ 

การแสดงความ
รุนแรงการแกล๎ง
กัน เชํนการสาด
โคลนใสํ การนํา
อาหารมาราดใสํ
กัน การพํนน้ําใสํ
หน๎า 

การท๎าทายด๎วยความรุนแรงนั้น
เกิดข้ึนสืบเนื่องจากการต๎องการที่
จะแกล๎งกันในรายการ แตํในชีวิต
จริงนั้นไมํสามารถกระทําได๎เชํน 
การนําอาหารมาราดใสํกัน การ
พํนน้ําใสํกัน แตํผู๎ชมที่ได๎รับสิ่ง
เหลํานี้เข๎าไปหลายๆครั้ง จะสํงผล
ให๎พฤติกรรมการแกล๎งกันเกิดขึ้น
ได๎งําย ดั่งที่ปรากฏในคลิป
ปัจจุบัน แตํในบางครั้งการแกล๎ง
กันนั้นไมํได๎เป็นผลดีเสมอไปและ
เกิดการเจ็บตัวอันตรายได๎งําย 
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 4.3.3 ความรุนแรงที่มีผลตํอทฤษฎีการเรียนรู๎ทางสังคม ด๎านเพศ ภายในรายการมีปรากฏ
เพียงแคํสํวนน๎อย เชํน การลวนลาม การพูดสองแงํสองงําม ซึ่งพฤติกรรมเหลํานี้ของผู๎รํวมรายการเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรงโดยนัยเชิงลบ  
 
ตารางที่ 4.36: ความรุนแรงที่มีผลตํอทฤษฎีการเรียนรู๎ทางสังคม ด๎านเพศ 
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จากพฤติกรรมตําง ๆ ที่ปรากฏในรายการสํงผลให๎ทฤษฎีการเรียนรู๎ทางสังคมเกิดข้ึนได๎เพราะ
การปรากฏที่บํอยครั้งของรายการ และผู๎ที่กระทําพฤติกรรมเหลํานั้นเป็นบุคคลสาธารณะ หรือบุคคล
ตัวอยํางของเยาวชนและคนทั่วไป พฤติกรรมเหลํานี้จะสํงผลให๎ ผู๎ชม “ชินชา” กับความรุนแรงและ
ความนํากลัว เห็นเป็นเรื่องธรรมดา แล๎วจะคํอยซึมซับความคิดท่ีวํา ความรุนแรงเป็นวิธีแก๎ปัญหาเข๎า
ไป และเกิดการเลียนแบบความรุนแรงที่เห็นจากทีวี มีการทําตัวให๎เหมือนตัวละคร หรือ บุคคล
ตัวอยําง ซึ่งอาจเป็นทั้งผู๎กระทําหรือเหยื่อ โดยในการสะสมความรุนแรงเหลํานี้อาจจะไมํได๎เกิดข้ึน
ทันทีแตํอาจจะสํงผลในอนาคตเนื่องจากการรับชมซ้ํา ๆ หลายๆ ครั้ง 
 



บทที ่5 
สรปุผลการวจิยั อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความรุนแรงบนสื่อโทรทัศน์ ผ่านรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ 

กรณีศึกษา รายการ I Can See Your Voice Thailand มีวัตถุประสงค์เพ่ืออฺธิบายความรุนแรงที่
ปรากฏในรายการโทรทัศน์ที่จัดเรต ผู้ชมประเภททั่วไป และส่งผลให้เกิดความชินชาต่อผู้ชมโดยทั่วไป 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีกรอบแนวคิด ความ
รุนแรงบนสื่อโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์และจัดเรตทั่วไป มีความถ่ีของความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ
ส่งผลให้เกิดความชินชาต่อความรุนแรง โดยได้น าแนวคิด ทฤษฎี ตารางวิเคราะห์ข้อมูลมา
ประกอบการอภิปรายผล และจัดท าข้อเสนอแนะการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ “รายการโทรทัศน์ที่จัดเรตทั่วไป” ท าหน้าที่ในการน าเสนอได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่
รับชม และไม่ก่อให้เกิดพิษภัยต่อเด็กและเยาวชนที่ได้รับสื่อประเภทนี้ 
 
5.1 สรปุผลการวจิัย 
 5.1.1 ความรนุแรงทีป่รากฏในรายการ I Can See Your Voice  

ความรุนแรงในรายการ I Can See Your Voice Thailand แบ่งออกเป็น 3 มิติ  
5.1.1.1 มิติความรุนแรงทางตรง มีประเด็นที่พบ 1 ประเด็น คือ ความรุนแรงทางตรง

ประเด็นการแกล้ง หรือ ท าร้ายร่างกาย โดย ผู้ร่วมรายการมีส่วนรวมในการแสดงท่าทางบังคับจิตใจ
การทรมาน หรือการกระชากศีรษะ การตบตีของผู้ร่วมรายการด้วยกันเอง 

5.1.1.2 มิติความรุนแรงเชิงโครงสร้าง มีประเด็นที่พบ 2 ประเด็น คือ ประเด็นของการ
พูดจาส่อเสียดผู้อ่ืนให้ได้รับความอับอาย เช่น การพูดจาเปรียบเทียบกับลักษณะทางร่างกายของผู้อ่ืน
ในเชิงว่าหรือด่าให้เกิดความอับอาย การใช้ค าศัพท์ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องทางเพศ “พูดสองแง่สองง่าม” 
ให้ได้รับความหมายเรื่องเพศ และประเด็นการใช้ภาษาหยาบคายเช่น เหี้ย สัตว์ กู มึง หน้าด้าน เป็น
ต้น 

5.1.1.3 มิติความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม มีประเด็นที่พบ 1 ประเด็น คือ ความรุนแรงเชิง
วัฒนธรรมเป็นความรุนแรงที่มองได้ยากที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับความรุนแรงทางตรง และความรุนแรง
เชิงโครงสร้าง โดยบริบทของความรุนแรงนั้นขึ้นอยู่กับสถานที่ และช่วงเวลาที่เกิดความรุนแรง ซึ่งใน
รายการปรากฏความรุนแรงด้านการใช้การเหยียดเรื่องเพศ เช่นการล้อพฤติกรรมของลักษณะเพศ
สภาพกับเพศจากจิตใจ  

ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของผังความคิด (Mind Mapping) 
ของประเด็นที่เกิดจากความรุนแรงใน รายการ I Can See Your Voice Thailand ได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.1: แสดงผังความคิดของประเด็นความรุนแรงในรายการ I Can See Your Voice 
 

 
 

 
 

  
  
 

5.1.2 ความรนุแรงทีป่รากฏในรายการ I Can See Your Voice Thailand ดา้นภาษา 
รา่งกาย เพศ 
 การเกิดความรุนแรงในรายการ I Can See Your Voice Thailand นั้นส่วนใหญ่เกิดความใน
รุนแรงเชิงโครงสร้างและมีการเกิดข้ึนทุกตอนของรายการแต่ปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับแขกรับเชิญ
และผู้ร่วมรายการเอง โดยลักษณะความรุนแรงทางภาษา การใช้ภาษาท่ีหยาบคายเป็นสิ่งที่ปรากฎ
บ่อยท่ีสุด เช่น เหี้ย กู มึง ถีบ และการใช้ถ้อยค าสองแง่สองง่ามเพ่ือเป็นความเรื่องเพศก็ปรากฏอยู่
บ่อยครั้ง ท าให้ผู้ชมเกิดการสังเกตเรื่องภาษาไปในทิศทางท่ีผิด ทั้งนี้สื่อโทรทัศน์มีทั้งภาพ และเสียง 
ท าให้มีอ านาจในการโน้มน้าวสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์หรือนิตยสาร โทรทัศน์ไม่มีก าแพง
วัฒนธรรมในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ เพราะอาศัยการเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียงจึงสามารถเข้าถึง
คนทุกระดับการศึกษา ยิ่งปรากฏความรุนแรงมากก็จะส่งผลความเสี่ยงในการเกิดความรุนแรงได้มาก
เช่นกันจนเกิดเป็นการเรียนรู้ทางสังคมต่อมา 

ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของผังความคิด (Mind Mapping) 
ในการเกิดจากความรุนแรงใน รายการ I Can See Your Voice Thailand ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ภาษาที่ม ี

ความรุนแรง 

ภาพที่ม ี

ความรุนแรง 

การพูดจา
ส่อเสยีด 

การพูดจาเหยียดเรื่องเพศ 

มิติของความรุนแรง 

ความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสรา้ง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 
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ภาพที่ 5.2: แสดงผังการเกิดการเรียนรู้ทางสังคมในรายการ I Can See Your Voice  
 

 
5.1.3 ความรนุแรงอันมผีลต่อการเรยีนรูท้างสงัคม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2560, หน้า 24) ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความ

รุนแรงที่อยู่รอบตัวผู้ชมและเป็นความรุนแรงที่สามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกต ซึ่งปริมาณความรุนแรง
นั้นมีอยู่ในทุกตอนของรายการและเป็นความรุนแรงที่ซ้ าๆ เกิดข้ึนบ่อย การแสดงออกอย่างเปิดเผย
และย้ าซ้ าๆ ให้เห็นถึงความชัดเจนและความรุนแรงในสื่อนั้นท าให้คนดูเกิดความรู้สึก "สบายใจ" ขึ้น
เมื่อต้องการความรุนแรงในเนื้อหาที่ถูกน าเสนอความกังวลที่ลดระดับลงสามารถบรรเทาการรับรู้อย่าง
บ่อยครั้งของคนดูและเนื้อเรื่องที่จริงจังได้การลดความกังวลนี้ยังเอื้อให้เกิดการลดความอ่อนไหวทาง
อารมณ์ลงด้วยในที่สุดคนดูจะรับรู้ความก้าวร้าวจากสื่อด้วย ความรู้สึกที่รุนแรงน้อยลงกว่าเมื่อตอนดู
เป็นครั้งแรก 
  โดยสามารถแบ่งขั้นตอนในการเรียนรู้โดยการสังเกต หรือเลียนแบบมี 2 ขึ้น 

1. ขั้นได้รับมาซึ่งการเรียนรู้ท าให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้ 
2. ขั้นการกระท าซึ่งอาจจะกระท าหรือไม่กระท าก็ได้ 
ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของผังความคิด (Mind Mapping) 

ของความรุนแรงอันมีผลต่อการเรียนรู้ทางสังคมในรายการได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ทางสังคม 

การเกิดภาพ หรือเนื้อหาความรุนแรง 

ความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ 
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ภาพที่ 5.3: แสดงผังความคิดของประเด็นความรุนแรงในรายการ I Can See Your Voice ที่มีผลต่อ 
 การเรียนรู้ทางสังคม 

 
 

 
  

ทั้งนี้การเลียนแบบความรุนแรงที่ปรากฏนั้นสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม เพราะ
พฤติกรรมเลียนแบบนี้ต้องเกิดจากการสั่งสมหรือการสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวๆ และเมื่อเกิด
เหตุการณ์ใด ที่มีความคล้ายกับสิ่งที่เราได้สังเกตหรือเรียนรู้มาก่อนหน้านี้ ก็มักจะน าสิ่งที่ได้จดจ าไว้มา
เป็นส่วนท าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบต่อมา 

 
5.2 การอภปิรายผล 

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อวัย และยิ่งเด็กและเยาวชนรับรู้พฤติกรรมความรุนแรง ดังกล่าว
จากสื่อเป็นระยะเวลานาน และซ้ ากันหลายครั้ง ก็จะท าให้เด็กและเยาวชนค่อยๆ มีมุมมองต่อโลกไป
ใน ทิศทางเดียวกับสิ่งที่สื่อเสนอ กล่าวคือสื่อจะค่อยๆ ลบภาพหรือท าให้โลกความเป็นจริงที่มาจาก
ประสบการณ์ตรง หรือการเรียนรู้จากแหล่งอื่น ๆ ค่อยๆจางหายไป (Blurring) และผู้รับสารจะค่อยๆ 
ผสมผสานความเป็นจริงเข้ากับสิ่งที่ได้ เปิดรับจากสื่อ (Blending) (George อ้างใน กาญจนา  
แก้วเทพ, 2554, หน้า 82) ดังนั้นเมื่อเด็กและเยาวชนรับชมรายการที่มีลักษณะไม่เหมาะสมต่อวัย เช่น 
รายการที่ใช้ภาษารุนแรง รายการที่มีเนื้อหาหรือภาพเกี่ยวการพนัน และรายการที่น าเสนอเกี่ยวกับ
เรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม เป็นปริมาณมากก็ย่อมส่งผลต่อความคิด ท าให้มองภาพความเป็นจริงคล้ายกับ
สิ่งที่สื่อน าเสนอ เช่น การที่ผู้รับชมรายการที่น าเสนอภาษาที่หยาบคายบ่อย ๆ ก็จะท าให้ผู้ชมมองว่า
สามารถพูดหรือสื่อสารโดยใช้ภาษาท่ีหยาบคายได้ หรืออาจจะมองว่าภาษาหยาบคายเป็น ภาษาท่ี
ปกติท่ัวไป โดยเป็นผลกระทบในด้านความเข้าใจ และความรู้สึก  

ความรุนแรงที่ปรากฏนั้นเป็นความรุนแรงที่ปรากฏซ้ าแล้วซ าเล่าจะก่อให้เกิดความชาชินที่
มากขึ้น โดยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความชาชินที่มากขึ้น (Desensitization/ 
Tolerance) ในที่นี้หมายถึง การที่เรามีความตึงเครียด (หรือความรู้สึกไม่ดี) ลดลงจากการดูสื่อที่มี
ความรุนแรง หรือหากเรียกง่าย ๆ ก็คือ ”ชิน” มากขึ้น ส่งผลให้เมื่อเราดูสื่อที่มีความรุนแรงนาน ๆ เรา
จะมีการตอบสนองต่อความรุนแรงลดลงเมื่อเทียบกับตอนแรก และเมื่อเรามีความ “ชิน” เกิดข้ึน ก็จะ

การสังเกตความรุนแรงที่ปรากฏในรายการ 

เลียนแบบความรุนแรงที่ปรากฏ 
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มีผลท าให้เรา “เฉย ๆ  ต่อการพบเห็นหรือกระท าความรุนแรง นอกจากนี้ความเคยชินยังมีผลท าให้
เรามี “ความเห็นอกเห็นใจ” ต่อเหยื่อน้อยลง เช่น คนที่มีละครที่มีฉากตบกันทั้งเรื่องอาจจะรู้สึกเฉย ๆ 
เมื่อเห็นคนถูกตบหรือไปตบคนอื่น 

ความคดิเหน็ตอ่เนือ้หารายการ I Can See Your Voice Thailand มีความสัมพนัธต์อ่
มุมมองของผูช้ม และสัมพันธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั อธิบายได้ว่า หากผู้ชมมีความคิดเห็นด้าน
พฤติกรรมรุนแรง การใช้ภาษาที่หยาบคาย ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอยู่แล้วในระดับหนึ่ง และพอมาได้รับ
สารที่เป็นความรุนแรงในระดับที่มากขึ้น จะท าให้ผู้ชมมีมุมมองต่อพฤติกรรมรุนแรง การใช้ภาษาท่ี
หยาบคาย และเรื่องเพศและลามกอนาจานมากข้ึนตามไปด้วย ซึ่งน่าจะเป็นผลจากบทบาทของสื่อ 
(รายการโทรทัศน์) ในการท าหน้าที่ปลูกฝังความคิดในการมองโลกของผู้ชม โดยได้เบี่ยงเบนความเป็น
จริงของโลกให้เป็นความจริงที่สื่อน าเสนอ (Blending) 

Gerbner (อ้างใน Emma, 2015, p. 6) กล่าวคือ เมื่อเด็กและเยาวชนเปิดรับรายการที่
น าเสนอความรุนแรงบ่อยครั้ง เช่น การใช้ก าลัง การใช้ภาษาที่หยาบคาย ซึ่งสื่อน าเสนอว่าสิ่งต่างๆ 
เหล่านี้สามารถกระท าได้ท าให้เด็กมีมุมมองว่าความรุนแรงและพฤติกรรมไม่เหมาะสม เป็นเรื่อง
ธรรมดา และสามารถกระท าได้ ดังนั้นหากเด็กและเยาวชนรับชมรายการที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซ้ าๆ 
ในปริมาณมากย่อมส่งผลต่อความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวจะส่งผลต่อ
ทัศนคติใน ชีวิตประจ าวันหรือมุมมองต่อโลกความเป็นจริง ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ Priscilla 
& Alice (2011, pp. 1-5) เกี่ยวกับสื่อภาพยนตร์และเกมกับพฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชน 
พบว่า เยาวชนที่รับชม เนื้อหาความรุนแรงในภาพยนตร์โดยไม่มีผู้คอยให้ค าอธิบายถึงความถูกต้อง
ทางจริยธรรมท าให้เนื้อหาและพฤติกรรม ความรุนแรงเหล่านั้นส่งผลให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 

จากผลการศึกษากล่าวโดยสรุปได้ว่า วิธีการในการน าเสนอความรุนแรง และการแสดงออก
ทางพฤติกรรมของผู้ร่วมรายการ แขกรับเชิญ พิธีกร ในรายการเกมโชว์วาไรตี้ที่จัดเรตประเภททั่วไปมี
ความรุนแรงแฝงอยู่ ทั้งนี้เนื้อหาภายในรายการมีการสอดแทรกปัญหาความรุนแรงที่สัมพันธ์กับ
บทบาทของผู้ร่วมรายการในช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ท่ีรายการด าเนินอยู่ ตัวพิธีกร แขกรับเชิญ และผู้
ร่วมรายการมีพฤติกรรมก้าวร้าวแสดงออกถึงการแข่งขันการเอาชนะ วิธีการน าเสนอความรุนแรงทาง
ภาษาถือเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่พบบ่อยที่สุด รองลงมาเป็นพฤติกรรมความรุนแรงการท าร้าย
ร่างกายโดยตรง ทั้งนี้เนื้อหาที่มีความรุนแรงสามารถกระตุ้นความรู้สึกในขณะรับชมรายการเกมโชว์ได้ 
ความรุนแรงเป็นส่วนประกอบส าคัญ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม 
เช่น ความสนุกสนาน ความตื่นเต้นเป็น และเป็นแรงผลักดันให้ผู้ชมรับชมจนจบรายการ 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบหลักทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรุนแรงที่ปรากฏในรายการเกมโชว์
ท าให้มีผลกระทบต่อผู้ชมในด้านของพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหากรายการเกมโชว์นั้นเน้นเนื้อหาหรือ
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พฤติกรรมที่ความรุนแรงและน าไปสู่การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) มองความรุนแรงเป็น
เรื่องปกติ สะท้อนให้เกิดผลลัพธ์ในการสร้างทัศนคติเชิงลบในใจผู้รับชม แต่ทั้งนี้ผลของความรุนแรง
นั้นจากน้อยเพียงใดก็ข้ึนการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

ในด้านของแขกรับเชิญ หรือดารานักแสดงที่อยู่ในรายการเกมโชว์ ด้วยความเป็นบุคคลมี
ชื่อเสียง ในบางครั้งผู้ชมที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ก็ยึดบุคคลเหล่านี้เป็นเป็น Role Model หรือบุคคล
ต้นแบบ และเกิดพฤติกรรมที่เลียนแบบบุคคลต้นแบบที่ตัวเองชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นภาษา ท่าทางต่างๆ 
ด้วยความรุนแรงที่ปรากฏในรายการนั้น ผู้ร่วมรายการที่เป็นนักแสดงเองมีการใช้วาจาสองแง่สองง่าม 
เสียดสี ด่าทอ กันเองภายในรายการเพ่ือสร้างความขบขันในบางครั้งปรากฏชั้นเจนเรื่องความรุนแรง 
สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้ที่ยึด ผู้ร่วมรายการเหล่านี้เป็นบุคคลต้นแบบและปฏิบัติตามโดยไม่ได้ค านึงถึง
ผลลัพธ์ที่จะออกมา เช่น การพูดส่อเสียดในที่ท างาน การพูดเล่นสองแง่สองง่ามกับผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่เป็นความรุนแรงที่ปรากฏขึ้นได้ในชีวิตจริง ดังนั้น บุคคลต้นแบบเหล่านี้ต้องมีความ
ระมัดระวังในการแสดงท่าทาง วาจา ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม กับรายการโทรทัศน์ที่ถูกจัดเรต 
ประเภททั่วไป 

ในด้านของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เนื่องด้วยรายการถูกจัดเวลาให้ออกอากาศในช่วงเวลา
ครอบครัวและมีการจัดเรตในเรตทั่วไปแล้ว เพื่อเรียกเรตติ้งรายการนั้นบางครั้งความรุนแรงที่สร้าง
ความขบขัน หรือการใช้วาจาสองแง่สองง่ามนั้นไม่สามารถครองใจผู้ชมได้ทั้งหมด หากเนื้อหานั้นไม่มี
ประโยชน์หรือหรือสะท้อนแง่มุมของความรุนแรงด้านเดียวไม่มีแง่มุมของการเสริมสร้างความ การ
สร้างความขบขันด้วยวิธีอ่ืน ผู้ผลิตควรวิเคราะห์ไตร่ตรองการผลิตรายการโทรทัศน์ให้มากขึ้นเพ่ือลด
ปัญหาสังคมของการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และสร้างทัศนคติในเชิงบวกแก่ผู้ชม เพราะ
ปัญหาอาชญากรรมการท าร้ายร่างกายส่วนใหญ่มีเหตุปัจจัยจากสื่อโทรทัศน์ โดยอ้างอิงจากส านักวิจัย
เอแบคโพลล์ (2552, หน้า 1) ซึ่งได้ส ารวจพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่นอายุระหว่าง 14-25 ปี 
จ านวน 1,569 คน ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการที่วัยรุ่นใช้ความรุนแรง ได้แก่ 
ภาพยนตร์ การชักจูงและสนับสนุกจากเพ่ือน ข่าวที่เสนอความรุนแรงตามสื่อ เกมตู้ และรายการ
โทรทัศน์ ซึ่งผลการส ารวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมรุนแรงของ
วัยรุ่นส่วนใหญ่มาจากสื่อที่อยู่รอบ ๆ ตัวของวัยรุ่นแทบทั้งสิ้น ซึ่งสาเหตุที่ท าให้สื่อเข้ามามีอิทธิพลสูง
ต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นนั้น รายงานสุขภาพคนไทยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมระบุว่า ความ
รุนแรงที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่าง ๆ ที่เด็กแลเยาวชนบริโภคเข้าไปอย่างต่อเนื้อท าให้เกิดความคุ้นเคยกับ
ความรุนแรงและเห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ จนในที่สุดกลายเป็นผู้ก่อความรุนแรงเสียเอง  
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5.3 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
ผลการวิจัยพบว่าความรุนแรงที่ปรากฏในรายการมีซ้ า ๆ หลายครั้ง ทั้งพฤติกรรมความ

รุนแรง การใช้ค าหยาบคาย พฤติกรรมความรุนแรงเรื่องเพศ ดังนั้นผู้ชมควรให้ความส าคัญกับการ
ควบคุมดูแลรายการที่เด็กและเยาวชนรับชม และยิ่งไปกว่านั้นคือรายการที่ได้มีการจัดเรตเป็นรายการ
ทั่วไปที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกเพศทุกวัย, รายการประเภทนี้ เป็นรายการที่ให้สาระและความบันเทิง
อย่างไม่มีพิษภัยต่อเด็กและเยาวชน และมีแง่คิดดี ๆ จากสาระให้กับทุกเพศทุกวัย ยังคงพบความ
รุนแรงปรากฏอยู่ในรายการประเภททั่วไป เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงการแสดงออกเหล่านั้นว่า
เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ และอธิบายว่าเป็นสิ่งปกติท่ีสามารถกระได้หรือพบเห็นได้ทั่วไปในสังคม 
หรือเป็นสิ่งที่ควรกระท า ผู้ปกครองจึงควรติดตามการเข้าชมรายการทั่วไปเหล่านี้อย่างใกล้ชิด โดย
ระมัดระวังอย่าให้เด็กดูรายการเพียงล าพัง 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ ในการท าวจิยัครัง้ตอ่ไป 

5.4.1 ควรมีการศึกษารายการประเภทอ่ืนที่อยู่ในช่วงเวลาพาร์มไทม์ (Prime Time) เพ่ือ
รับรู้ถึงประเภทของความรุนแรงที่มีปรากฏอยู่ในรายการ 

5.4.2 มีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้ชม และส่งผลต่อพฤติกรรม
เลียนแบบความรุนแรงจากรายการโทรทัศน์ รวมทั้งแนวคิดและการแก้ปัญหาพฤติกรรมการเลียนแบบ
ความรุนแรงจากรายการโทรทัศน์ 

5.4.3 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะเนื้อหาความรุนแรงที่ปรากฏใน
รายการดังนั้นการศึกษาในอนาคตควรศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ชมต่อรายการที่มีความรุนแรงปรากฏ
ในรายการ 



90 

บรรณานุกรม 
 

กาญจนา แก้วเทพ.  (2541).  การวิเคราะห์สื่อ แนวคิดและเทคนิค.  กรุงเทพฯ: อินฟินิตี้เพรส. 
กาญจนา แก้วเทพ.  (2547).  ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาสื่อสารมวลชน (พิมพ์ครั้งที ่4).  

กรุงเทพฯ: แบรนด์เอจ. 
กาญจนา แก้วเทพ.  (2554).  ผู้คนที่หลากหลายในการสื่อสาร: เด็ก สตรี และผู้สูงวัย.  กรุงเทพฯ: 

ภาพพิมพ์. 
จรรยา สุวรรณทัต.  (2547).  จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ.  กรุงเทพฯ: พัฒนศึกษา. 
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์.  (2545).  เรื่องราวของความรุนแรงในสังคมไทย: ฆ่าหั่นศพ พ่อฆ่าลูก และ

อ่ืนๆ อีกมากมาย.  รัฐศาสตร์สาร, 23(2), 144- 148. 
ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์.  (2560).  ชีวิตต้องป๊อป: เมื่อค าหยาบคายและความรุนแรง กลายเป็นเรื่องธรรมดา

บนสื่อ.  สืบค้นจาก http://www.gqthailand.com/life/article/violent-on-tv. 
บทสรุปของ The Mask Singer3.  (2561).  สืบค้นจาก https://www.facebook.com/ 

tvdigitalwatchthailand/photos/a.1561773287233596.1073741828.13321416675
6189/1640278362716421/?type=3&theater. 

ปลุกกระแสหยุดใช้ความรุนแรง.  (2560).  สืบค้นจาก http://www.manager.co.th/euro2004/ 
ViewNews.aspx?NewsID=9600000118380. 

ปวริศา วรสิริประภา.  (2551).  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหาะสมในการก าหนดการน าเสนอเนื้อหา
ความรุนแรงในละครโทรทัศน์ไทย.  การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

เปิดเรตติ้งบิ๊ก 5 ช่องทีวีดิจิทัลช่อง 7 3 8 เวิร์คพอยท์.  (2560).  โพสิชั่นนิ่ง.  สืบค้นจาก 
https://positioningmag.com/1150160. 

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.  (2548).  ประมวลสาระชุดวิชา 15701 ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการ
สื่อสาร.  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ทิศนา แขมมณี.  (2548).  ศาสตร์การสอน:องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี 
ประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ผังตารางออกอากาศ ช่อง เวิร์คพอร์ท 23.  (2561).  สืบค้นจาก
http://www.workpointtv.com/schedule/download. 

ผังรายการออกอากาศ.  (2560).  สืบค้นจาก http://www.workpointtv.com/scheduled. 
 

http://www.gqthailand.com/life/article/violent-on-tv
https://www.facebook.com/tvdigitalwatchthailand/photos/a.1561773287233596.1073741828.133214166756189/1640278362716421/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tvdigitalwatchthailand/photos/a.1561773287233596.1073741828.133214166756189/1640278362716421/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tvdigitalwatchthailand/photos/a.1561773287233596.1073741828.133214166756189/1640278362716421/?type=3&theater
http://www.manager.co.th/euro2004/ViewNews.aspx?NewsID=9600000118380
http://www.manager.co.th/euro2004/ViewNews.aspx?NewsID=9600000118380
http://www.workpointtv.com/schedule/download%20(2561
http://www.workpointtv.com/scheduled


91 

ศึกชิงเวลา 'ไพรม์ไทม์.  (2559).  ฐานเศรษฐกิจ.  สืบค้นจาก http://www.thansettakij.com   
/content/66787. 

ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา.  (2558).  แนวโน้มการผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดกลางและขนาดเล็กใน
อนาคต (พ.ศ.2559–2562).  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  (2560).  การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา 
และความรุนแรงในละครหลังข่าว.  สืบค้นจาก https://broadcast.nbtc.go.th/data/ 
academic /file/600900000001.pdf. 

สมบัติ จันทรวงศ์.  (2525).  ความรุนแรงในจอโทรทัศน์ ยาพิษในยุคพัฒนา.  วารสารสไทย, 2, 49-
50. 

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.  (2558).  สืบค้นจาก
https://www.facebook.com/ThaiPsychiatricAssociation/. 

สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ.  (2556).  ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของสื่อกับพฤติกรรมรุนแรงของเด็ก
และเยาวชน ในกรุงเทพมหานคร.  วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 
10(3), 17-36. 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  (2556).  บทบาท”สื่อ”ในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก.  
สืบค้นจาก http://www.rajanukul.go.th/new/index.php?mode=maincontent 
&group=225&id=235&date_start=&date_end=. 

ส านักวิจัยเอแบคโพลล์.  (2552).  วัยรุ่นไทยกับการใช้ความรุนแรง.  สืบค้นจาก http:// 
www.clinicdek.com/index.php?option=com_content&task=view&id=632. 

องค์การสหประชาชาติ.  (2544).  ความหมายของความรุนแรง.  กรุงเทพฯ: องค์การ สหประชาชาติ. 
อรอนงค์ อินทรจิตร และนรินทร์ กรินชัย.  (2542).  ผู้หญิงและเด็ก: เหยื่อความรุนแรงใน ครอบครัว. 

กรุงเทพฯ: ปกเกล้าการพิมพ์. 
Albert, B.  (1973).  Aggression: A social learning analysis.  New Jersey: Prentice-Hall. 
Albert, B.  (1986).  Social foundations of thought and action: A social cognitive theory.  

New Jersey: Prentice-Hall. 
Boon, S., & Lomore, C.  (2002).  Fan Club Confessions: Teens Underestimate Influence 

of Celebrity Idols.  Psychology Today, 18, 122. 
Brekowitz, L.  (1964).  Advance in experimental: Social psychology.  New York: 

Academic. 
Corsini, R.L.  (1999).  The dictionary of psychology.  United States of American: 

Brunner Mazel. 

https://broadcast.nbtc.go.th/data/
http://www.rajanukul.go.th/new/index.php?mode=maincontent&group
http://www.rajanukul.go.th/new/index.php?mode=maincontent&group


92 

Eman, M.  (2015).  All you Need to Know About: The Cultivation Theory.  Global 
Journal of Human-Social Science : A Arts & Humanities – Psychology, 15(8), 
32-47. 

Matlin, M.W.  (1995).  Psychology (2nd ed.).  Orlando, FL, US: Harcourt Brace College. 
Priscilla, O., & Alice, B.  (2011).  Teen Dating Violence: A Literature Review and 

Annotated Bibliography.  Retrieved from https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ 
nij/grants/235368.pdf. 

https://www.ncjrs.gov/


93 

ประวตัผิูเ้ขยีน 
 

ชื่อ-นามสกลุ   นายยศนันทน์ แก้วโกมลมาลย์ 
 
อีเมล    yossanan2cat@gmail.com 
 
ประวตัิการศกึษา ปี พ.ศ. 2546 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน ศรีวิกรม์   

ปี พ.ศ. 2550 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยุกระจายเสีย วิทยุโทรทัศน์  
และภาพยนตร์ 

 
ประสบการณท์ างาน ปี พ.ศ. 2551 กองประกวด Miss East Asia 

   ปี พ.ศ. 2555 บริษัท ด็อกเตอร์โฮม พลัส จ ากัด 
 

mailto:yossanan2cat@gmail.com





	title
	หน้าอนุมัติ
	abstract
	acknowledgement
	contents
	chapter 1
	chapter 2
	chapter 3
	chapter 4
	chapter 5
	bibliography
	biodata
	license
	ใบอนุญาต02011
	ใบอนุญาต02013


